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46. Ðại Kinh Pháp Hành 
46. The Greater Discourse on Ways of Undertaking 

Things 
(Mahādhammasamādāna Sutta) 

Khái quát Nội dung Kinh (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ) A Summary of the Sutta (Author: Bhikkhu Bodhi) 

 
46. Đại kinh Pháp hành (P. Mahādhammasamādāna-

suttaṃ, H. 得法大經) tương đương Thọ pháp kinh.
49

 Chi tiết 

hơn kinh 45, trong 4 lối sống: (i) Hiện tại khổ, tương lai khổ; 
(ii) Hiện tại khổ, tương lai hạnh phúc; (iii) Hiện tại hạnh 
phúc, tương lai khổ; (iv) Hiện tại hạnh phúc, tương lai hạnh 
phúc. Đức Phật khích lệ lối sống "hạnh phúc hiện tại và 
tương lai" bằng cách từ bỏ các hành động xấu ác: Giết hại, 
trộm cắp, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói chia rẽ, nói thô 
ác, nói phù phiếm, tham lam, giận dữ, tà kiến. Đồng thời, tu 
thiền định, phát triển trí tuệ, nhờ đó, người đó trở nên hữu 
ích và giá trị trong đời. 

 

 
46. Mahādhammasamādāna Sutta: The Greater 

Discourse on Ways of Undertaking Things. The Buddha 
explains, differently in each of the two suttas, four ways of 
undertaking things, distinguished according to whether they 
are painful or pleasant now and whether they ripen in pain 
or pleasure in the future. 

 

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu 
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & 

Bhikkhu Bodhi 

  
Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở Sāvatthī, Jetavana, tại tinh xá Ông 

Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). 
 
Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
-- Này các Tỷ-kheo. 
-- Bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 

sau: 

1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed 
One was living at Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s 
Park. 

 
There he addressed the bhikkhus thus: “Bhikkhus.” 
— “Venerable sir,” they replied. The Blessed One said 

this: 

    
-- Này các Tỷ-kheo, phần lớn các loài hữu tình có dục 

như thế này, có ước vọng như thế này, có nguyện vọng 
2. “Bhikkhus, for the most part beings have this wish, 

desire, and longing: ‘If only unwished for, undesired, 
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như thế này: "Ôi, mong rằng các pháp bất khả ái, bất khả 
lạc, bất khả ý được tiêu diệt! Mong rằng các pháp khả ái, 
khả lạc, khả ý được tăng trưởng!"  

disagreeable things would diminish and wished for, desired, 
agreeable things would increase!’  

    
Này các Tỷ-kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy có dục 

như vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện vọng như vậy, 
nhưng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tăng 
trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Người có biết vì nguyên 
nhân gì không? 

Yet although beings have this wish, desire, and longing, 
unwished for, undesired, disagreeable things increase for 
them and wished for, desired, agreeable things diminish. 

Now, bhikkhus, what do you think is the reason for that?” 

  
-- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế 

Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa 
Thế Tôn làm y cứ. 

Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng 
cho ý nghĩa này! Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ hành trì. 

“Venerable sir, our teachings are rooted in the Blessed 
One, [310] guided by the Blessed One, have the Blessed 
One as their resort. 

It would be good if the Blessed One would explain the 
meaning of these words. Having heard it from the Blessed 
One, the bhikkhus will remember it.” 

    
-- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 

giảng. 
“Then listen, bhikkhus, and attend closely to what I shall 

say.” 
    
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 

sau: 

“Yes, venerable sir,” they replied. The Blessed One said 
this: 

    
-- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 

bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 

các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết rõ các 

pháp không nên phục vụ, 
không biết rõ các pháp nên thân cận, không biết rõ các 

3. “Here, bhikkhus, an untaught ordinary person 
who has no regard for noble ones and is unskilled and 

undisciplined in their Dhamma, 
who has no regard for true men and is unskilled and 

undisciplined in their Dhamma, 
does not know what things should be cultivated and what 

things should not be cultivated, 
he does not know what things should be followed and 
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pháp không nên thân cận.  what things should not be followed.  
    
Vì không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết rõ các 

pháp không nên phục vụ, không biết rõ các pháp nên thân 
cận, không biết rõ các pháp không nên thân cận, 

vị này phục vụ các pháp không nên phục vụ, không phục 
vụ các pháp nên phục vụ, thân cận các pháp không nên 
thân cận, không thân cận các pháp nên thân cận.  

Not knowing this, he cultivates things that should not be 
cultivated and does not cultivate things that should be 
cultivated, 

he follows things that should not be followed and does not 
follow things that should be followed.481  

  
Vị này vì phục vụ các pháp không nên phục vụ, không 

phục vụ các pháp nên phục vụ, vì thân cận các pháp không 
nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân cận, cho 
nên các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng; 
các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì người ấy 
không có trí đối với pháp này. 

It is because he does this that unwished for, undesired, 
disagreeable things increase for him and wished for, 
desired, agreeable things diminish. 

Why is that? That is what happens to one who does not 
see. 

  
Và này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử đi đến các 

bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các 
bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, 

biết rõ các pháp nên phục vụ, biết rõ các pháp không nên 
phục vụ, biết rõ các pháp nên thân cận, biết rõ các pháp 
không nên thân cận.  

4. “The well-taught noble disciple who has regard for 
noble ones and is skilled and disciplined in their Dhamma, 
who has regard for true men and is skilled and disciplined in 
their Dhamma, 

knows what things should be cultivated and what things 
should not be cultivated, he knows what things should be 
followed and what things should not be followed.  

    
Vì biết rõ các pháp nên phục vụ, biết rõ các pháp không 

nên phục vụ, biết rõ các pháp nên thân cận, biết rõ các 
pháp không nên thân cận, 

vị này phục vụ các pháp nên phục vụ, không phục vụ các 
pháp không nên phục vụ, thân cận các pháp nên thân cận, 
không thân cận các pháp không nên thân cận. 

Knowing this, he cultivates things that should be cultivated 
and does not cultivate things that should not be cultivated, 

he follows things that should be followed and does not 
follow things that should not be followed. 

  
Vị này vì phục vụ các pháp nên phục vụ, không phục vụ It is because he does this that unwished for, undesired, 
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các pháp không nên phục vụ, thân cận các pháp nên thân 
cận, không thân cận các pháp không nên thân cận, cho nên 
các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các 
pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí 
đối với pháp này. 

disagreeable things diminish for him and wished for, 
desired, agreeable things increase. 

Why is that? That is what happens to one who sees. 

  
Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp hành. Thế nào là bốn?  5. “Bhikkhus, there are four ways of undertaking things. 

What are the four?  
    
Này các Tỷ-kheo, có pháp hành hiện tại khổ, tương lai 

quả báo cũng khổ. 
There is a way of undertaking things that is painful now 

and ripens in the future as pain. 
  
Này các Tỷ-kheo, các pháp hành hiện tại khổ, tương lai 

quả báo lạc. 
There is [311] a way of undertaking things that is pleasant 

now and ripens in the future as pain. 
  
Này các Tỷ-kheo, có pháp hành hiện tại lạc, tương lai 

quả báo khổ. 
There is a way of undertaking things that is painful now 

and ripens in the future as pleasure. 
  
Này các Tỷ-kheo, có pháp hành hiện tại lạc và tương lai 

quả báo cũng lạc. 
There is a way of undertaking things that is pleasant now 

and ripens in the future as pleasure. 
  
(Kẻ vô trí) (THE IGNORANT PERSON) 
    
Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại khổ 

và tương lai quả báo cũng khổ. Do vô trí với pháp này, do si 
mê, nên không tuệ tri như chân: 

"Ðây là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng 
khổ". 

 

6. (1) “Now, bhikkhus, one who is ignorant, not knowing 
this way of undertaking things that is painful now and ripens 
in the future as pain, does not understand it as it actually is 
thus: 

‘This way of undertaking things is painful now and ripens 
in the future as pain.’  

    
Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như 

chân, nên phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. 
Not knowing it, not understanding it as it actually is, the 

ignorant one cultivates it and does not avoid it; 
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Vì phục vụ pháp này, vì không tránh né pháp nầy, nên 
đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý 
tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy không 
có trí đối với pháp này. 

because he does so, unwished for, undesired, 
disagreeable things increase for him and wished for, 
desired, agreeable things diminish. 

Why is that? That is what happens to one who does not 
see. 

  
Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại lạc, 

tương lai quả báo khổ. Do vô trí với pháp này, do si mê nên 
không biết như chân: 

"Ðây là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ". 
 

7. (2) “Now, bhikkhus, one who is ignorant, not knowing 
this way of undertaking things that is pleasant now and 
ripens in the future as pain, does not understand it as it 
actually is thus: 

‘This way of undertaking things is pleasant now and ripens 
in the future as pain.’  

    
Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như 

chân, nên phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. 
Vì phục vụ pháp này, vì không tránh né pháp này, nên 

đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý 
tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy không 
có trí đối với pháp này. 

Not knowing it, not understanding it as it actually is, the 
ignorant one cultivates it and does not avoid it; 

because he does so, unwished for… things increase for 
him and wished for… things diminish. 

Why is that? That is what happens to one who does not 
see. 

  
Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại khổ, 

tương lai quả báo lạc. Do vô trí với pháp này, do si mê nên 
không tuệ tri như chân: 

"Ðây là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc". 
 

8. (3) “Now, bhikkhus, one who is ignorant, not knowing 
this way of undertaking things that is painful now and ripens 
in the future as pleasure, does not understand it as it 
actually is thus: 

‘This way of undertaking things is painful now and ripens 
in the future as pleasure.’  

    
Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như 

chân, nên không phục vụ pháp này, tránh né pháp này. 
Vì không phục vụ pháp này, tránh né pháp này, nên đối 

với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng 
trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 

Not knowing it, not understanding it as it actually is, the 
ignorant one does not cultivate it but avoids it; 

because he does so, unwished for… things increase for 
him and wished for… things diminish. 

Why is that? That is what happens to one who does not 
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Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy không 
có trí đối với pháp này? 

see. 

  
Ở đây, này các Tỷ-kheo, đấy là pháp hành hiện tại lạc, 

tương lai quả báo cũng lạc. Do vô trí với pháp này, do si 
mê, nên không tuệ tri như chân: 

"Ðây là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng 
lạc". 

 

9. (4) “Now, bhikkhus, one who is ignorant, not knowing 
the way of undertaking things that is pleasant now and 
ripens in the future as pleasure, does not understand it as it 
actually is thus: 

‘This way of undertaking things is pleasant now and ripens 
in the future as pleasure.’  

    
Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như 

chân, nên không phục vụ pháp này, tránh né pháp này. 
Vì không phục vụ pháp này, vì tránh né pháp này, nên 

đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý 
tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy không 
có trí đối với pháp này. 

Not knowing it, not understanding it as it actually is, the 
ignorant one does not cultivate it but avoids it; 

because he does so, [312] unwished for… things increase 
for him and wished for… things diminish. 

Why is that? That is what happens to one who does not 
see. 

  
(Người trí) (THE WISE PERSON) 
    
Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại khổ 

và tương lai quả báo cũng khổ. Do có trí với pháp này, do 
tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chơn: 

"Pháp hành này hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng 
khổ".  

10. (1) “Now, bhikkhus, one who is wise, knowing this way 
of undertaking things that is painful now and ripens in the 
future as pain, understands it as it actually is thus: 

‘This way of undertaking things is painful now and ripens 
in the future as pain.’  

    
Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như 

chơn, vị này không phục vụ pháp này, tránh né pháp này. 
Do không phục vụ pháp này, do tránh né pháp này, các 

pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp 
khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí 
đối với pháp này. 

Knowing it, understanding it as it actually is, the wise one 
does not cultivate it but avoids it; 

because he does so, unwished for, undesired, 
disagreeable things diminish for him and wished for, 
desired, agreeable things increase. 

Why is that? That is what happens to one who sees. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại lạc, 

tương lai quả báo khổ. Do có trí với pháp này, do tâm sáng 
suốt, vị này tuệ tri như chơn: 

"Pháp hành này hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ". 
 

11. (2) “Now, bhikkhus, one who is wise, knowing this way 
of undertaking things that is pleasant now and ripens in the 
future as pain, understands it as it actually is thus: 

‘This way of undertaking things is pleasant now and ripens 
in the future as pain.’  

    
Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như 

chân, vị này không phục vụ pháp này, tránh né pháp này. 
Do không phục vụ pháp này, do tránh né pháp này, các 

pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp 
khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí 
đối với pháp này. 

Knowing it, understanding it as it actually is, the wise one 
does not cultivate it but avoids it; 

because he does so, unwished for… things diminish for 
him and wished for… things increase. 

Why is that? That is what happens to one who sees. 

  
Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại khổ, 

tương lai quả báo lạc. Do có trí đối với pháp này, do tâm 
sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: 

"Pháp này hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc". 
 

12. (3) “Now, bhikkhus, one who is wise, knowing this way 
of undertaking things that is painful now and ripens in the 
future as pleasure, understands it as it actually is thus: 

‘This way of undertaking things is painful now and ripens 
in the future as pleasure.’  

    
Do có trí đối với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri 

như chân, vị này phục vụ pháp này, không tránh né pháp 
này. 

Do phục vụ pháp này, không tránh né pháp này, các 
pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp 
khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí 
đối với pháp này. 

Knowing it, understanding it as it actually is, the wise one 
does not avoid it but cultivates it; 

because he does so, unwished for things… diminish for 
him and wished for… things increase. 

Why is that? That is what happens to one who sees. 

  
Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại lạc và 

tương lai quả báo cũng lạc. Do có trí với pháp này, do tâm 
sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: 

13. (4) “Now, bhikkhus, one who is wise, knowing this way 
of undertaking things that is pleasant now and ripens in the 
future as pleasure, understands it as it actually is thus: 
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"Pháp hành này hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng 
lạc". 

 

‘This way of undertaking things is pleasant now and ripens 
in the future as pleasure.’  

Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như 
chân, vị này phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. 

Do phục vụ pháp này, do không tránh né pháp này, các 
pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp 
khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. 

Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí 
đối với pháp này. 

Knowing it, understanding it as it actually is, the wise one 
does not avoid it but cultivates it; 

because he does so, unwished for… things diminish for 
him and wished for… things increase. 

Why is that? That is what happens to one who sees. [313] 

  
(Bốn pháp) (THE FOUR WAYS) 
    
Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ và 

tương lai quả báo cũng khổ?  
14. (1) “What, bhikkhus, is the way of undertaking things 

that is painful now and ripens in the future as pain?  
    
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với khổ, với ưu, sát 

sanh, và do duyên sát sanh, cảm thọ khổ ưu; 
 
với khổ, với ưu lấy của không cho, và do duyên lấy của 

không cho, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu sống theo tà hạnh trong các dục, và do 

duyên sống theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời 

vọng ngữ, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu nói lời hai lưỡi, và do duyên nói lời hai 

lưỡi, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, nói lời ác ngữ, và do duyên nói lời ác 

ngữ, cảm thọ khổ ưu; 
 
với khổ, với ưu, nói lời phù phiếm và do duyên nói lời phù 

phiếm, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, có tâm tham ái, và do duyên có tâm 

Here, bhikkhus, someone in pain and grief kills living 
beings, and he experiences pain and grief that have killing 
of living beings as condition. 

In pain and grief he takes what is not given… 
misconducts himself in sensual pleasures… 
speaks falsehood… 
speaks maliciously… 
speaks harshly… 
 
gossips… 
is covetous… 
has a mind of ill will… 
holds wrong view, and he experiences pain and grief that 

have wrong view as condition.  
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tham ái, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu có tâm sân hận, và do duyên có tâm sân 

hận cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu có tà kiến, và do duyên tà kiến cảm thọ 

khổ ưu.  
  
Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là 
pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. 

On the dissolution of the body, after death, he reappears 
in a state of deprivation, in an unhappy destination, in 
perdition, even in hell. This is called the way of undertaking 
things that is painful now and ripens in the future as pain. 

  
Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc, 

tương lai quả báo khổ?  
15. (2) “What, bhikkhus, is the way of undertaking things 

that is pleasant now and ripens in the future as pain?  
    
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với hỷ, sát 

sanh và do duyên sát sanh, cảm thọ lạc và hỷ; 
 
với lạc, với hỷ, lấy của không cho và do duyên lấy của 

không cho, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, sống theo tà hạnh trong các dục, và do 

duyên sống theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời vọng 

ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, nói lời hai lưỡi, và do duyên nói lời hai 

lưỡi, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, nói lời ác ngữ và do duyên nói lời ác ngữ, 

cảm thọ lạc và hỷ; 
 
với lạc, với hỷ, nói lời phù phiếm, và do duyên nói lời phù 

phiếm, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, có tâm tham ái và do duyên có tâm tham 

ái, cảm thọ lạc và hỷ, 
với lạc, với hỷ, có tâm sân hận, và do duyên có tâm sân 

Here, bhikkhus, someone in pleasure and joy kills living 
beings, and he experiences pleasure and joy that have 
killing of living beings as condition. 

In pleasure and joy he takes what is not given… [314]… 
holds wrong view, and he experiences pleasure and joy 

that have wrong view as condition. 
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hận, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, có tà kiến, và do duyên có tà kiến, cảm 

thọ lạc và hỷ. 
  
Vị này sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là pháp hành hiện tại lạc, 

tương lai quả báo khổ. 

On the dissolution of the body, after death, he reappears 
in a state of deprivation, in an unhappy destination, in 
perdition, even in hell. 

This is called the way of undertaking things that is 
pleasant now and ripens in the future as pain. 

  
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ, 

tương lai quả báo lạc?  
16. (3) “What, bhikkhus, is the way of undertaking things 

that is painful now and ripens in the future as pleasure?  
    
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với khổ với ưu, từ bỏ 

sát sanh, và do duyên từ bỏ sát sanh cảm thọ khổ ưu; 
 
với khổ, với ưu, từ bỏ lấy của không cho, và do duyên từ 

bỏ lấy của không cho cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, từ bỏ tà hạnh trong các dục, và do duyên 

từ bỏ tà hạnh trong các dục, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu từ bỏ nói lời vọng ngữ và do duyên từ bỏ 

nói lời vọng ngữ cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do duyên từ bỏ 

nói lời hai lưỡi, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, từ bỏ nói lời ác ngữ, và do duyên từ bỏ 

nói lời ác ngữ, cảm thọ khổ ưu; 
 
với khổ, với ưu, từ bỏ nói lời phù phiếm, và do duyên từ 

bỏ nói lời phù phiếm, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, từ bỏ tâm tham ái, và do duyên từ bỏ 

tâm tham ái, cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, từ bỏ tâm sân hận, và do duyên từ bỏ 

tâm sân hận, cảm thọ khổ ưu; 

Here, bhikkhus, someone in pain and grief abstains from 
killing living beings, and he experiences pain and grief that 
have abstention from killing living beings as condition. 

In pain and grief he abstains from taking what is not 
given… 

from misconduct in sensual pleasures… 
from speaking falsehood… 
from speaking maliciously… 
from speaking harshly… 
 
from gossiping… 
he is not covetous… 
he does not have a mind of ill will… [315]… 
he holds right view, and he experiences pain and grief that 

have right view as condition.  
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với khổ, với ưu, từ bỏ tà kiến, và do duyên từ bỏ tà kiến, 
cảm thọ khổ ưu.  

  
Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này. 
Như vậy này các Tỷ-kheo, gọi là pháp hành hiện tại khổ, 

tương lai quả báo lạc. 

On the dissolution of the body, after death, he reappears 
in a happy destination, even in the heavenly world. 

This is called the way of undertaking things that is painful 
now and ripens in the future as pleasure. 

  
Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc và 

tương lai quả báo cũng lạc?  
17. (4) “What, bhikkhus, is the way of undertaking things 

that is pleasant now and ripens in the future as pleasure?  
    
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với hỷ, từ bỏ 

sát sanh và do duyên từ bỏ sát sanh, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, từ bỏ lấy của không cho, và do duyên từ 

bỏ lấy của không cho, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, từ bỏ các tà hạnh trong các dục, và do 

duyên từ bỏ các tà hạnh trong các dục, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời vọng ngữ, và do duyên từ bỏ 

nói lời vọng ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do duyên từ bỏ 

nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, từ bỏ ác ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời ác 

ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; 
 
với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời phù phiếm, và do duyên từ 

bỏ nói lời phù phiếm, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, không có tham ái, và do duyên không có 

tham ái, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, không có sân tâm và do duyên không có 

sân tâm, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, có chánh kiến và do duyên chánh kiến, 

cảm thọ lạc và hỷ. 

Here, bhikkhus, someone in pleasure and joy abstains 
from killing living beings, and he experiences pleasure and 
joy that have abstention from killing living beings as 
condition. 

In pleasure and joy he abstains from taking what is not 
given… 

he holds right view, and he experiences pleasure and joy 
that have right view as condition. 
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Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là 
pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. 

On the dissolution of the body, after death, he reappears 
in a happy destination, even in the heavenly world. This is 
called the way of undertaking things that is pleasant now 
and ripens in the future as pleasure. 

  
(Ví dụ) (THE SIMILES) 
    
Này các Tỷ-kheo, ví như trái bí đắng có tẩm thuốc độc. 

Rồi một người đến muốn sống, muốn không chết, ưa lạc, 
hiềm ghét khổ, và có người nói với người ấy như sau:  

18. (1) “Bhikkhus, suppose there were a bitter gourd 
mixed with poison, and a man came who wanted to live, not 
to die, who wanted pleasure and recoiled from pain, and 
they told him:  

  
 "Này bạn, trái bí đắng này có tẩm thuốc độc, nếu bạn 

muốn, hãy ăn. Trong khi ăn, bạn không được thích thú về 
sắc, về hương, về vị. Sau khi ăn, bạn có thể đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết".  

 ‘Good man, this bitter gourd is mixed with poison. Drink 
from it if you want; [316] as you drink from it, its colour, 
smell, and taste will not agree with you, and after drinking 
from it, you will come to death or deadly suffering.’  

  
Người ấy có thể ăn không có suy nghĩ, không có từ bỏ. 

Trong khi ăn, người ấy không được thích thú về sắc, về 
hương, về vị. Sau khi ăn, người ấy bị chết, hay bị đau khổ 
gần như chết. 

Then he drank from it without reflecting and did not 
relinquish it. As he drank from it, its colour, smell, and taste 
did not agree with him, and after drinking from it, he came to 
death or deadly suffering. 

  
Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví dụ 

ấy, tức là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng 
khổ. 

Similar to that, I say, is the way of undertaking things that 
is painful now and ripens in the future as pain. 

  
Này các Tỷ-kheo, ví như một bình đồng đựng nước 

uống, có sắc, có hương, có vị, và nước uống ấy có tẩm 
thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn không 
chết, muốn ưa lạc, hiềm ghét khổ. Và có người nói với 
người ấy như sau:  

19. (2) “Suppose there were a bronze cup of beverage 
possessing a good colour, smell, and taste, but it was mixed 
with poison, and a man came who wanted to live, not to die, 
who wanted pleasure and recoiled from pain, and they told 
him:  

    
"Này bạn, bình đồng đựng nước uống này, có sắc, có ‘Good man, this bronze cup of beverage possesses a 
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hương, có vị, và nước uống ấy có tẩm thuốc độc. Nếu bạn 
muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về 
sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, bạn có thể đi đến chết 
hay đau khổ gần như chết".  

good colour, smell, and taste, but it is mixed with poison. 
Drink from it if you want; as you drink from it, its colour, 
smell, and taste will agree with you, but after drinking from 
it, you will come to death or deadly suffering.’  

  
Người kia có thể uống, không suy nghĩ, không từ bỏ. 

Trong khi uống, người ấy được thích thú về sắc, về hương, 
về vị. Sau khi uống, người ấy có thể đi đến chết hay đau 
khổ gần như chết. 

Then he drank from it without reflecting and did not 
relinquish it. As he drank from it, its colour, smell, and taste 
agreed with him, but after drinking from it, he came to death 
or deadly suffering. 

  
Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví dụ 

ấy, tức là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 
Similar to that, I say, is the way of undertaking things that 

is pleasant now and ripens in the future as pain. 
  
Này các Tỷ-kheo, ví như nước đái quỷ được trộn nhiều 

loại thuốc. Rồi có người đi đến, bị bệnh hoàng đản, và có 
người nói với người đó như sau:  

20. (3) “Suppose there were fermented urine mixed with 
various medicines, and a man came sick with jaundice, and 
they told him:  

    
"Này bạn, nước đái quỷ này được trộn với nhiều loại 

thuốc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn không 
được thích thú về sắc, về hương, về vị. Nhưng sau khi 
uống, bạn sẽ được an lạc".  

‘Good man, this fermented urine is mixed with various 
medicines. Drink from it if you want; as you drink from it, its 
colour, smell, and taste will not agree with you, but after 
drinking from it, you will be well.’  

  
Người ấy có thể uống, sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. 

Trong khi uống, người ấy không được thích thú về sắc, về 
hương, về vị. Nhưng sau khi uống, người ấy được an lạc. 

Then he drank from it after reflecting, and did not 
relinquish it. As he drank from it, its colour, taste, and smell 
did not agree with him, but after drinking from it, he became 
well. 

  
Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví dụ 

ấy, tức là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 
Similar to that, I say, is the way of undertaking things that 

is painful now and ripens in the future as pleasure. 
  
Này các Tỷ-kheo, ví như lạc, mật, thục tô và đường trộn 

lẫn với nhau. Rồi có người đi đến bị bệnh kiết lỵ. Và có 
người nói với người ấy như sau:  

21. (4) “Suppose there were curd, honey, ghee, and 
molasses mixed together, and a man with dysentery came, 
and they told him:  
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"Này bạn, đây là lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với 

nhau. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ 
được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, bạn 
sẽ được an lạc". 

‘Good man, [317] this is curd, honey, ghee, and molasses 
mixed together. Drink from it if you want; as you drink from 
it, its colour, smell, and taste will agree with you, and after 
drinking from it you will be well.’ 

  
Người kia có thể uống, sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. 

Trong khi uống, người kia được thích thú về sắc, về hương, 
về vị. Sau khi uống, người kia được an lạc. 

Then he drank from it after reflecting, and did not 
relinquish it. As he drank from it, its colour, smell, and taste 
agreed with him, and after drinking from it, he became well. 

  
Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví dụ 

ấy, tức là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng 
lạc. 

Similar to that, I say, is the way of undertaking things that 
is pleasant now and ripens in the future as pleasure. 

  
Này các Tỷ-kheo, ví như trong tháng cuối mùa mưa, vào 

mùa thu, mùa gặt hái, khí bầu trời quang đãng, không có 
mây, và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám 
khắp cả hư không, và chói sáng, hực sáng và rực sáng.  

22. “Just as, in autumn, in the last month of the rainy 
season, when the sky is clear and cloudless, the sun rises 
above the earth dispelling all darkness from space with its 
shining and beaming and radiance,  

    
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, pháp hành hiện tại lạc, 

tương lai quả báo cũng lạc này, sau khi phá sạch các dị 
thuyết của các Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường, chói sáng, 
hực sáng và rực sáng. 

so too, the way of undertaking things that is pleasant now 
and ripens in the future as pleasure dispels with its shining 
and beaming and radiance any other doctrines whatsoever 
of ordinary recluses and brahmins.” 

  
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 

tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
That is what the Blessed One said. The bhikkhus were 

satisfied and delighted in the Blessed One’s words. 
 

 Notes 
  
 The bracketed numbers [ ] embedded in the text refer to 

the page number of the Pali Text Society’s edition of the 
Majjhima Nikāya (except for MN 92 and MN 98, wherein the 
numbers refer to the PTS edition of the Sutta Nipāta). 
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 481. A full analysis of the things that should and should 

not be followed is presented in MN 114. 
  

 


