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đương Bô-lợi-đa kinh. Đức Phật dạy kỹ năng chấm dứt presumptuous interlocutor the meaning of “the cutting off of
nghiệp và thói phàm phu gồm sát hại, trộm cắp, nói láo, affairs” in his discipline. The sutta offers a striking series of
tham lam, giận dữ, phỉ báng, phẫn nộ, cao ngạo; nhờ đó, similes on the dangers in sensual pleasures.
con người được hạnh phúc và thành công. Đồng thời,
người tu tập thấy rõ tác hại của ái dục như khúc xương,
miếng thịt, cầm đuốc đi ngược gió, hố than hừng, cơn
mộng, vật mượn và như cây có nhiều quả chín để không bị
nhiễm đắm vào dục.
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli &
Bhikkhu Bodhi

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu

Như vầy tôi nghe.
1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed
Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarāpa. Āpaṇa là một thị trấn One was living in the country of the Anguttarāpans where
của Anguttarāpa.
there was a town of theirs named Āpaṇa.
Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Āpaṇa để
2. Then, when it was morning, the Blessed One dressed,
khất thực.
and taking his bowl and outer robe, went into Āpaṇa for
Sau khi đi khất thực, ăn xong, trên con đường khất thực alms.
trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi đi
When he had wandered for alms in Āpaṇa and had
sâu vào khu rừng ấy, Ngài ngồi dưới một gốc cây.
returned from his almsround, after his meal he went to a
certain grove for the day’s abiding. Having entered the
grove, he sat down at the root of a tree.
Gia chủ Potaliya, toàn thân mặc đồ đầy đủ, mang dù, đi
3. Potaliya the householder, while walking and wandering
dép, ngao du tản bộ khắp mọi nơi, và đi đến khu rừng ấy. for exercise, wearing full dress with parasol and sandals,
Sau khi đi sâu vào (khu rừng), gia chủ Potaliya, đến chỗ also went to the grove, and having entered the grove, he
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Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi went to the Blessed One and exchanged greetings with him.
thăm,
When this courteous and amiable talk was finished, he
sau khi nói lên những lời hỏi thăm, thân hữu rồi đứng một stood at one side. The Blessed One said to him:
bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Potaliya đang đứng một bên:
“There are seats, householder, sit down if you like.”
-- Này Gia chủ, có các chỗ ngồi. Nếu Ông muốn, hãy
ngồi xuống.
Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn
When this was said, the householder Potaliya thought:
Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phẫn nộ không “The recluse Gotama addresses me as ‘householder,’” and
hoan hỷ và đứng im.
angry and displeased, he remained silent.
Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Gia chủ Potaliya:
A second time the Blessed One said to him:
-- Này Gia chủ, có các chỗ ngồi. Nếu Ông muốn, hãy
“There are seats, householder, sit down if you like.”
ngồi xuống.
And a second time the householder Potaliya thought: “The
Lần thứ hai, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn Gotama recluse Gotama addresses me as ‘householder,’” and angry
gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phẫn nộ, không hoan hỷ và and displeased, he remained silent.
đứng im.
Lần thứ ba, Thế Tôn nói với gia chủ Potaliya:
-- Này Gia chủ, có các chỗ ngồi. Nếu Ông muốn, hãy
ngồi xuống.

A third time the Blessed One said to him:
“There are seats, householder, sit down if you like.”

Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn
When this was said, the householder Potaliya thought:
Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phẫn nộ, không “The recluse Gotama addresses me as ‘householder,’” and
hoan hỷ, nói với Thế Tôn:
angry and displeased, he said to the Blessed One: [360]
-- Tôn giả Gotama, thật không thích đáng, không hợp lẽ,
“Master Gotama, it is neither fitting nor proper that you
Tôn giả gọi tôi là Gia chủ.
address me as ‘householder.’”
-- Này Gia chủ, nhưng hình dung của Ông, tướng mạo
“Householder, you have the aspects, marks, and signs of
của ông, hình tướng của Ông giống như một gia chủ.
a householder.”
-- Nhưng Tôn giả Gotama, tất cả nghiệp vụ đã được tôi
2

“Nevertheless, Master Gotama, I have given up all my

từ bỏ, tất cả tục sự đã được tôi đoạn tận.

works and cut off all my affairs.”

-- Nhưng này Gia chủ, như thế nào tất cả nghiệp vụ đã
“In what way, householder, have you given up all your
được Ông từ bỏ, tất cả tục sự đã được Ông đoạn tận?
works and cut off all your affairs?”
-- Ở đây, này Tôn giả Gotama, tài sản, ngũ cốc, hay vàng
“Master Gotama, I have given all my wealth, grain, silver,
bạc, tất cả đều giao cho các con tôi thừa hưởng.
and gold to my children as their inheritance.
Ở đây, tôi không khuyên bảo, tôi không can gián; tôi sống
I do not advise or blame them about such matters but
với tối thiểu đồ ăn, đồ mặc.
merely live on food and clothing.
Như vậy, này Tôn giả Gotama, tất cả nghiệp vụ được tôi
That is how I have given up all my works and cut off all my
từ bỏ, tất cả tục sự được tôi đoạn tận.
affairs.”
-- Này Gia chủ, sự đoạn tận các tục sự mà Ông nói khác
“Householder, the cutting off of affairs as you describe it is
với sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc Thánh.
one thing, but in the Noble One’s Discipline the cutting off of
affairs is different.”
-- Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận các tục sự
“What is the cutting off of affairs like in the Noble One’s
trong giới luật của bậc Thánh?
Discipline, venerable sir?
Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho
It would be good, venerable sir, if the Blessed One would
tôi về sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc Thánh. teach me the Dhamma, showing what the cutting off of
affairs is like in the Noble One’s Discipline.”
-- Này Gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

“Then listen, householder, and attend closely to what I
shall say.”

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
“Yes, venerable sir,” Potaliya the householder replied. The
Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết Blessed One said this:
giảng như sau:
-- Này Gia chủ, tám pháp này đưa đến sự đoạn tận các
4. “Householder, there are these eight things in the Noble
tục sự trong giới luật bậc Thánh. Thế nào là tám?
One’s Discipline that lead to the cutting off of affairs. What
are the eight?
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Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ.

With the support of the non-killing of living beings, the
killing of living beings is to be abandoned.

Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần
With the support of taking only what is given, the taking of
phải từ bỏ.
what is not given is to be abandoned.
Y cứ lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ.

With the support of truthful speech, false speech is to be
abandoned.

Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ.

With the support of unmalicious speech, malicious speech
is to be abandoned.

Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ.

With the support of no rapacity and greed,567 rapacity and
greed are to be abandoned.

Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần
With the support of no spite and scolding, spite and
phải từ bỏ.
scolding are to be abandoned.
Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ.

With the support of no anger and irritation, anger and
irritation are to be abandoned.

Y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ.

With the support of non-arrogance, arrogance is to be
abandoned.

Này Gia chủ, tám pháp này được nói một cách vắn tắt,
These are the eight things, stated in brief without being
không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các tục expounded in detail, that lead to the cutting off of affairs in
sự trong giới luật bậc Thánh.
the Noble One’s Discipline.”
-- Bạch Thế Tôn, tám pháp này được Thế Tôn nói một
5. “Venerable sir, it would be good if, out of compassion,
cách vắn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự the Blessed One would expound to me in detail these eight
đoạn tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. Bạch Thế things that lead to the cutting off of affairs in the Noble
Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng thương tưởng, giải One’s Discipline, which have been stated in brief by the
thích rộng rãi tám pháp này.
Blessed One without being expounded in detail.”
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-- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ
“Then listen, householder, and attend closely to what I
giảng.
shall say.”
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
“Yes, venerable sir,” Potaliya the householder replied. The
Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết Blessed One said this: [361]
giảng như sau:
-- Khi được nói: "Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải
6. “‘With the support of the non-killing of living beings, the
từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên?
killing of living beings is to be abandoned.’ So it was said.
And with reference to what was this said?
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:
"Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta đoạn tận,
thành tựu sự từ bỏ của các kiết sử ấy.
Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta vì
duyên sát sanh, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ
khiển trách ta vì duyên sát sanh; và sau khi thân hoại mạng
chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh.

Here a noble disciple considers thus: ‘I am practising the
way to the abandoning and cutting off of those fetters
because of which I might kill living beings.
If I were to kill living beings, I would blame myself for
doing so; the wise, having investigated, would censure me
for doing so; and on the dissolution of the body, after death,
because of killing living beings an unhappy destination
would be expected.

Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự sát
sanh này…
Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có thể khởi lên,
do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bỏ sát sanh, những lậu
hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa".
"Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ", do duyên
như vậy, lời nói như vậy được nói lên.

But this killing of living beings is itself a fetter and a
hindrance.568
And while taints, vexation, and fever might arise through
the killing of living beings, there are no taints, vexation, and
fever for one who abstains from killing living beings.’
So it is with reference to this that it was said: ‘With the
support of the non-killing of living beings, the killing of living
beings is to be abandoned.’

Khi được nói: "Y cứ không lấy của không cho, lấy của
7. “‘With the support of taking only what is given, the
không cho cần phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy taking of what is not given is to be abandoned.’ So it was
được nói lên?
said…
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Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:
"Do nhơn những kiết sử nào ta có thể lấy của không cho, ta
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy.
Nếu ta lấy của không cho, không những ta tự trách mắng
ta vì duyên lấy của không cho, các bậc có trí, sau khi tìm
hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên lấy của không cho; và
sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì
duyên lấy của không cho.
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự lấy của
không cho này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có
thể khởi lên do duyên lấy của không cho, đối với vị đã từ bỏ
lấy của không cho, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như
vậy không còn nữa".
"Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần
phải từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên.
Khi được nói: "Y cứ lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ",
8. “‘With the support of truthful speech, false speech is to
do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên?
be abandoned.’ So it was said… [362]
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:
"Do nhơn những kiết sử nào, ta có thể nói láo, ta đoạn tận,
thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy.
Nếu ta nói láo, không những ta tự trách mắng ta vì duyên
nói láo, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách
ta vì duyên nói láo; và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú
sẽ chờ đợi ta, vì duyên nói láo.
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính nói láo
này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi lên,
do duyên nói láo, đối với vị đã từ bỏ nói láo, những lậu
hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa".
"Y cứ lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ", do duyên như
vậy, lời nói như vậy được nói lên.
6

Khi được nói: "Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần
9. “‘With the support of unmalicious speech, malicious
phải từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên?
speech is to be abandoned.’ So it was said…
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:
"Do nhơn những kiết sử nào, ta có thể nói hai lưỡi, ta đoạn
tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy.
Nếu ta nói hai lưỡi, không những ta tự trách mắng ta vì
duyên nói hai lưỡi, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu cũng
khiển trách ta vì duyên nói hai lưỡi, và sau khi thân hoại
mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên nói hai lưỡi.
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự nói hai
lưỡi này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi
lên do duyên nói hai lưỡi, đối với vị đã từ bỏ nói hai lưỡi,
những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn
nữa".
"Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ", do
duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên.
Khi được nói: "Y cứ không tham dục, tham dục cần phải
10. “‘With the support of no rapacity and greed, rapacity
từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên?
and greed are to be abandoned.’ So it was said…
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:
"Do nhơn những kiết sử nào, ta có thể có tham dục, ta đoạn
tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy.
Nếu ta tham dục, không những ta tự trách mắng ta vì
duyên tham dục, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu cũng khiển
trách ta vì duyên tham dục; và sau khi thân hoại mạng
chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên tham dục.
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự tham
dục này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi
lên do duyên tham dục, đối với vị đã từ bỏ tham dục, các
lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa".
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"Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ", do
duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên.
Khi được nói: "Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng
11. “‘With the support of no spite and scolding, spite and
sân hận cần được từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được scolding are to be abandoned.’ So it was said… [363]
nói lên?
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:
"Do nhơn những kiết sử nào ta có thể hủy báng sân hận, ta
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy.
Nếu ta hủy báng sân hận, không những ta tự trách mắng
ta vì duyên hủy báng, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng
khiển trách ta vì duyên hủy báng sân hận; và sau khi thân
hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên hủy báng
sân hận.
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự hủy
báng sân hận này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có
thể khởi lên do duyên hủy báng sân hận, đối với vị đã từ bỏ
hủy báng sân hận, các lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như
vậy không còn nữa".
"Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần
phải từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên.
Khi được nói: "Y cứ không phẫn não, phẫn não cần được
12. “‘With the support of no anger and irritation, anger and
từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên?
irritation are to be abandoned.’ So it was said…
Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn
những kiết sử nào ta có thể có phẫn não, ta đoạn tận, thành
tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy.
Nếu ta có phẫn não, không những ta tự trách mắng ta vì
duyên phẫn não, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng khiển
trách ta vì duyên phẫn não; và sau khi thân hoại mạng
chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên phẫn não.
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Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự phẫn
nào này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi
lên do duyên phẫn não, đối với vị đã từ bỏ phẫn não, các
lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa".
"Y cứ không phẫn não, phẫn não cần được từ bỏ", do
duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên.
Khi được nói: "Y cứ không quá mạn, quá mạn cần được
từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên?
Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do nhơn
những kiết sử nào ta có quá mạn, ta đoạn tận, thành tựu sự
từ bỏ các kiết sử ấy.
Nếu ta có quá mạn, không những ta tự trách mắng ta vì
duyên quá mạn, các bậc có trí sau khi tìm hiểu, cũng khiển
trách ta vì duyên quá mạn; và sau khi thân hoại mạng
chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên quá mạn.

13. “‘With the support of non-arrogance, arrogance is to
be abandoned.’ So it was said. And with reference to what
was this said?
Here a noble disciple considers thus: ‘I am practising the
way to the abandoning and cutting off of those fetters
because of which I might be arrogant.
If I were to be arrogant, I would blame myself for this; the
wise, having investigated, would censure me for this; and on
the dissolution of the body, after death, because of being
arrogant an unhappy destination would be expected.

Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự quá
mạn này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi
lên do duyên quá mạn, đối với vị đã từ bỏ quá mạn, các lậu
hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa".
"Y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ", do
duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên.

But this arrogance is itself a fetter and a hindrance. And
while taints, vexation, and fever might arise through
arrogance, there are no taints, vexation, and fever for one
who is not arrogant.’
So it is with reference to this that it was said: ‘With the
support of non-arrogance, arrogance is to be abandoned.’569
[364]

Này Gia chủ, tám pháp được nói lên vắn tắt và được giải
thích rộng rãi này, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong
giới luật bậc Thánh, nhưng thật sự chưa phải là sự đoạn
tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới
luật bậc Thánh.

14. “These eight things that lead to the cutting off of affairs
in the Noble One’s Discipline have now been expounded in
detail. But the cutting off of affairs in the Noble One’s
Discipline has not yet been achieved entirely and in all
ways.”

-- Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện,
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“Venerable sir, how is the cutting off of affairs in the Noble

toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh? One’s Discipline achieved entirely and in all ways?
Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho
It would be good, venerable sir, if the Blessed One would
con như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, toàn mặt teach me the Dhamma, showing me how the cutting off of
tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh.
affairs in the Noble One’s Discipline is achieved entirely and
in all ways.”
-- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ
“Then listen, householder, and attend closely to what I
giảng.
shall say.”
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
“Yes, venerable sir,”
Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết
Potaliya the householder replied. The Blessed One said
giảng như sau:
this:
-- Này Gia chủ, ví như có con chó đói lả, suy nhược, đi
đến một lò thịt giết bò. Ở đây, có người giết bò thiện xảo
hay người đệ tử quăng cho nó một khúc xương, khéo lóc,
tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu.
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Con chó ấy, khi gặm
khúc xương ấy, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính
máu có thể đoạn trừ được đói lả suy nhược của nó không?

15. “Householder, suppose a dog, overcome by hunger
and weakness, was waiting by a butcher’s shop.570 Then a
skilled butcher or his apprentice would toss the dog a well
hacked, clean hacked skeleton of meatless bones smeared
with blood.
What do you think, householder? Would that dog get rid of
his hunger and weakness by gnawing such a well hacked,
clean hacked skeleton of meatless bones smeared with
blood?”

-- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Với khúc xương
“No, venerable sir. Why is that? Because that was a
khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ấy, bạch skeleton of well hacked, clean hacked meatless bones
Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi.
smeared with blood. Eventually that dog would reap
weariness and disappointment.”
-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như
sau:

“So too, householder, a noble disciple considers thus:

"Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xương, khổ
‘Sensual pleasures have been compared to a skeleton by
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn".
the Blessed One; they provide much suffering and much
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Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi
từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại
xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhất chủng, ở đây, mọi chấp
thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư
tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy.

despair, while the danger in them is great.’
Having seen this thus as it actually is with proper wisdom,
he avoids the equanimity that is diversified, based on
diversity, and develops the equanimity that is unified, based
on unity,571 where clinging to the material things of the world
utterly ceases without remainder.

Này Gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu,
hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên;
các con chim kên khác, chim diều hâu khác, hay chim ưng
khác bay đuổi theo, đuổi sát theo giành giựt xé nát miếng
thịt ấy.
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim
diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy,
nó có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến khổ gần
như chết không?

16. “Householder, suppose a vulture, a heron, or a hawk
seized a piece of meat and flew away, and then vultures,
herons, and hawks pursued it and pecked and clawed it.
What do you think, householder? If that vulture, heron, or
hawk does not quickly let go of that piece of meat, wouldn’t
it incur death or deadly suffering because of that?”

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như
sau:
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều,
não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn".
Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi
từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại
xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp
thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư
tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy.

“Yes, venerable sir.”
“So too, householder, a noble disciple considers thus:
‘Sensual pleasures have been compared to a piece of
meat by the Blessed One; they provide much suffering and
much despair, while the danger in them is great.’ [365]
Having seen this thus as it actually is with proper
wisdom… clinging to the material things of the world utterly
ceases without remainder.

Này Gia chủ, ví như một người cầm một bó đuốc cỏ đang
17. “Householder, suppose a man took a blazing grass
cháy rực đi ngược gió.
torch and went against the wind.
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào, nếu người ấy không vứt
What do you think, householder? If that man does not
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bỏ ngay bó đuốc ấy, bó đuốc cỏ đang cháy rực ấy có thể
đốt cháy tay, hay đốt cháy cánh tay, hay đốt cháy một thân
phần của người ấy, người ấy có thể do nhân duyên ấy, đi
đến chết, hay đi đến khổ gần như chết không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.
-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như
sau:

quickly let go of that blazing grass torch, wouldn’t that
blazing grass torch burn his hand or his arm or some other
part of his body, so that he might incur death or deadly
suffering because of that?”
“Yes, venerable sir.”
“So too, householder, a noble disciple considers thus:

"Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều,
‘Sensual pleasures have been compared to a grass torch
não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn".
by the Blessed One; they provide much suffering and much
Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ ... (như despair, while the danger in them is great.’
trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy.
Having seen this thus as it actually is with proper
wisdom… clinging to the material things of the world utterly
ceases without remainder.
Này Gia chủ, ví như một hố than hừng, sâu hơn thân
người, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy
không thành khói,
và một người đi đến muốn sống, muốn không chết, muốn
lạc, né tránh khổ. Nhưng có hai nhà lực sĩ, nắm chặt hai
cánh tay người ấy và lôi người ấy đến hố than hừng.
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rúm
thân, vật qua vật lại phía này phía kia không?

18. “Householder, suppose there were a charcoal pit
deeper than a man’s height full of glowing coals without
flame or smoke.
Then a man came who wanted to live and not to die, who
wanted pleasure and recoiled from pain, and two strong
men seized him by both arms and dragged him towards that
charcoal pit.
What do you think, householder? Would that man twist his
body this way and that?”

-- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người
“Yes, venerable sir. Why is that? Because that man knows
ấy biết: "Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên that if he falls into that charcoal pit, he will incur death or
này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết.
deadly suffering because of that.”
-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như
“So too, householder, a noble disciple considers thus:
sau:
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"Thế Tôn đã nói, dục được ví như hố than hừng, khổ
‘Sensual pleasures have been compared to a charcoal pit
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn".
by the Blessed One; they provide much suffering and much
Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như despair, while the danger in them is great.’
trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy.
Having seen this thus as it actually is with proper
wisdom… clinging to the material things of the world utterly
ceases without remainder.
Này Gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy vườn khả
ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái; khi tỉnh dậy,
người ấy không thấy gì cả.
Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn mộng, khổ
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn".
Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ,... (như
trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy.

19. “Householder, suppose a man dreamt about lovely
parks, lovely groves, lovely meadows, and lovely lakes, and
on waking he saw nothing of it.
So too, householder, a noble disciple considers thus:
‘Sensual pleasures have been compared to a dream by the
Blessed One; they provide much suffering and much
despair, while the danger in them is great.’
Having seen this thus as it actually is with proper
wisdom… clinging to the material things of the world utterly
ceases without remainder.

Này Gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho mượn
như xe cộ xứng đáng bậc sang trọng, các đồ châu báu
trang sức mỹ diệu, và với những đồ vật vay mượn ấy,
người ấy đi vào chợ phố, được (tôn trọng) đi trước, được
nhiều người vây quanh,
và quần chúng thấy người ấy bèn nói: "Người này thật sự
giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy".
Nhưng những người chủ thấy người kia ở chỗ nào liền
lấy lui những vật sở hữu của mình. Này Gia chủ, Ông nghĩ
thế nào? Có phải sự (trá hình) dị tính của người kia được
chấm dứt ở đây?

20. “Householder, suppose a man borrowed goods on
loan [366] — a fancy carriage and fine-jewelled earrings —
and preceded and surrounded by those borrowed goods he
went to the marketplace.
Then people, seeing him, would say: ‘Sirs, that is a rich
man! That is how the rich enjoy their wealth!’
Then the owners, whenever they saw him, would take
back their things. What do you think, householder? Would
that be enough for that man to become dejected?”

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn,
“Yes, venerable sir. Why is that? Because the owners
vì những người chủ lấy lui những vật sở hữu của mình.
took back their things.”
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-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như
sau:

“So too, householder, a noble disciple considers thus:

"Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài vật vay mượn, khổ
‘Sensual pleasures have been compared to borrowed
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn".
goods by the Blessed One; they provide much suffering and
Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như much despair, while the danger in them is great.’
trên)... vị ấy tu tập loại xả như vậy.
Having seen this thus as it actually is with proper
wisdom… clinging to material things of the world utterly
ceases without remainder.
Này Gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một
21. “Householder, suppose there were a dense grove not
nhóm rừng, ở đấy, có một cây đầy những trái chín, nhưng far from some village or town, within which there was a tree
không có trái nào rơi xuống đất.
laden with fruit but none of its fruit had fallen to the ground.
Rồi một người đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu trái
cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào
ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín.
Người ấy có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái
chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất, nhưng ta biết
leo cây. Vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc
đầy áo (để đem về).
Rồi người ấy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa thích và bọc đầy
áo (để đem về).

Then a man came needing fruit, seeking fruit, wandering
in search of fruit, and he entered the grove and saw the tree
laden with fruit.
Thereupon he thought: ‘This tree is laden with fruit but
none of its fruit has fallen to the ground. I know how to climb
a tree, so let me climb this tree, eat as much fruit as I want,
and fill my bag.’
And he did so.

Rồi một người thứ hai đi đến, ước mong trái cây, tìm cầu
Then a second man came needing fruit, seeking fruit,
trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây, và tay mang một búa wandering in search of fruit, and taking a sharp axe, he too
sắc bén. Người này đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy entered the grove and saw that tree laden with fruit.
đầy những trái chín.
Thereupon he thought: ‘This tree is laden with fruit but
Người này có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái none of its fruit has fallen to the ground. I do not know how
chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta to climb a tree, so let me cut this tree down at its root, eat as
không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận gốc, ăn cho much fruit as I want, and fill my bag.’
thỏa thích, và bọc đầy áo (để đem về)".
And he did so.
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Rồi người này chặt cây ấy tận gốc.
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo
xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đổ xuống, sẽ làm cho
người thứ nhất, hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị
gãy một phần thân nào. Và do nhân duyên ấy, sẽ bị chết
hay đi đến đau khổ gần như chết?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

What do you think, householder? If that first man who had
climbed the tree doesn’t come down quickly, when the tree
falls, wouldn’t he break his hand or his foot or some other
part of his body, [367] so that he might incur death or deadly
suffering because of that?”
“Yes, venerable sir.”

-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như
“So too, householder, a noble disciple considers thus:
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như cây có trái, khổ ‘Sensual pleasures have been compared to fruits on a tree
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn".
by the Blessed One; they provide much suffering and much
despair, while the danger in them is great.’
Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi
từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại
xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp
thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư
tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy.

Having seen this thus as it actually is with proper wisdom,
he avoids the equanimity that is diversified, based on
diversity, and develops the equanimity that is unified, based
on unity, where clinging to the material things of the world
utterly ceases without remainder.

Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành tựu xả
22. “Based upon that same supreme mindfulness whose
niệm thanh tịnh vô thượng này, nhớ đến các đời sống purity is due to equanimity, this noble disciple recollects his
trước, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai manifold past lives, that is, one birth, two births… (as Sutta
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 51, §24)…
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành
kiếp.
Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng
Thus with their aspects and particulars he recollects his
họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, manifold past lives.
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này.
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại
chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp
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như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này,
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta
được sanh ra ở đây".
Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét
đại cương và các chi tiết.
Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy sau khi thành tựu xả
niệm thanh tịnh vô thượng này, với thiên nhãn thuần tịnh
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, người hạ
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ.

23. “Based upon that same supreme mindfulness whose
purity is due to equanimity, with the divine eye, which is
purified and surpasses the human, this noble disciple sees
beings passing away and reappearing, inferior and superior,
fair and ugly, fortunate and unfortunate… (as Sutta 51,
§25)… and he understands how beings pass on according
to their actions.

Vị ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này thành
tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời
nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những
người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện
hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành
tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh,
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên
các thiện thú, Thiên giới, trên đời này.
Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy
sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng
sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu,
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ.
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Này Gia chủ vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành tựu xả
niệm thanh tịnh vô thượng này, và với các lậu hoặc được
đoạn trừ, vị này với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng
đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ
giải thoát.

24. “Based upon that same supreme mindfulness whose
purity is due to equanimity, by realising for himself with
direct knowledge, this noble disciple here and now enters
upon and abides in the deliverance of mind and deliverance
by wisdom that are taintless with the destruction of the
taints.

Này Gia chủ, cho đến như vậy là sự đoạn tận toàn diện,
toàn bộ và toàn mặt tất cả sự tục sự trong giới luật bậc
Thánh.
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy ở nơi Ông
một sự đoạn tận tục sự như vậy, giống như sự đoạn tận
toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật
bậc Thánh?

25. “At this point, householder, the cutting off of affairs in
the Noble One’s Discipline has been achieved entirely and
in all ways.
What do you think, householder? Do you see in yourself
any cutting off of affairs like this cutting off of affairs in the
Noble One’s Discipline when it is achieved entirely and in all
ways?”

-- Bạch Thế Tôn, con là ai mà có thể có sự đoạn tận toàn
“Venerable sir, who am I that I should possess any cutting
diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc off of affairs entirely and in all ways like that in the Noble
Thánh?
One’s Discipline?
Bạch Thế Tôn, con còn rất xa với sự đoạn tận toàn diện,
I am far indeed, venerable sir, from that cutting off of
toàn bộ và toàn mặt, tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh. affairs in the Noble One’s Discipline when it has been
achieved entirely and in all ways.
Bạch Thế Tôn, xưa kia, đối với các vị Du sĩ không phải
thù thắng, chúng con xem là thù thắng; dầu họ không thù
thắng, chúng con cúng dường các món ăn thù thắng; dầu
họ không thù thắng, chúng con mời họ ở trong những trú xứ
thù thắng.

For, venerable sir, though the wanderers of other sects
are not thoroughbreds, we imagined that they are
thoroughbreds;572 though they are not thoroughbreds, we
fed them the food of thoroughbreds; though they are not
thoroughbreds, we set them in the place of thoroughbreds.

Bạch Thế Tôn, còn đối với các Tỷ-kheo thù thắng, chúng
But though the bhikkhus are thoroughbreds, we imagined
con xem là không thù thắng; dầu các vị ấy thù thắng, chúng that they are not thoroughbreds; though they are
con cúng dường các món ăn không thù thắng; dầu các vị ấy thoroughbreds, we fed them the food of those who are not
thù thắng, chúng con mời các vị ấy ở trong các trú xứ không thoroughbreds; though they are thoroughbreds, we set them
17

thù thắng.

in the place of those who are not thoroughbreds.

Nhưng nay, bạch Thế Tôn, đối với các Du sĩ không thù
thắng, chúng con sẽ biết là không thù thắng; vì họ không
thù thắng, chúng con sẽ cúng dường các món ăn không thù
thắng; vì họ không thù thắng chúng con sẽ mời họ ở trong
các trú xứ không thù thắng.

But now, venerable sir, [368] as the wanderers of other
sects are not thoroughbreds, we shall understand that they
are not thoroughbreds; as they are not thoroughbreds, we
shall feed them the food of those who are not
thoroughbreds; as they are not thoroughbreds, we shall set
them in the place of those who are not thoroughbreds.

Còn đối với các Tỷ-kheo thù thắng, chúng con sẽ biết các
vị ấy là thù thắng; vì các vị ấy thù thắng, chúng con sẽ cúng
dường các món ăn thù thắng; vì các vị ấy thù thắng, chúng
con sẽ mời các vị ấy ở trong các trú xứ thù thắng. Bạch Thế
Tôn, Thế Tôn thật sự đã gợi ở nơi con lòng ái kính Sa-môn
đối với các vị Sa-môn, lòng tịnh tín Sa-môn đối với các Samôn, lòng tôn kính Sa-môn đối với các Sa-môn.

But as the bhikkhus are thoroughbreds, we shall
understand that they are thoroughbreds; as they are
thoroughbreds, we shall feed them the food of
thoroughbreds; as they are thoroughbreds, we shall set
them in the place of those who are thoroughbreds.
Venerable sir, the Blessed One has inspired in me love for
recluses, confidence in recluses, reverence for recluses.

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, bạch
Thế Tôn !
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống,
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích.

26. “Magnificent, Master Gotama! Magnificent, Master
Gotama!
Master Gotama has made the Dhamma clear in many
ways, as though he were turning upright what had been
overthrown, revealing what was hidden, showing the way to
one who was lost, or holding up a lamp in the dark for those
with eyesight to see forms.

Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy
I go to Master Gotama for refuge and to the Dhamma and
y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử; to the Sangha of bhikkhus. From today let Master Gotama
từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy remember me as a lay follower who has gone to him for
ngưỡng.
refuge for life.”
Notes
The bracketed numbers [ ] embedded in the text refer to
18

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).
567. Each of the two terms joined in this copulative
compound, and in the two that follow, are roughly
synonymous.
568. MA: Although the killing of living beings is not
included among the ten fetters and five hindrances, it may
be called a fetter in the sense of binding one to the round of
rebirths and a hindrance in the sense of obstructing one’s
true welfare.
569. MA: Killing and taking what is not given are to be
abandoned by bodily virtue; false speech and malicious
speech, by verbal virtue; rapacious greed, angry despair,
and arrogance, by mental virtue. Spiteful scolding (which
can include violent reprisals) is to be abandoned by both
bodily and verbal virtue.
570. These similes for the dangers in sensual pleasures
are alluded to at MN 22.3, though this sutta does not
elaborate on the last three similes mentioned there.
571. According to MA, the “equanimity that is based on
diversity” is equanimity (i.e., apathy, indifference) related to
the five cords of sensual pleasure; the “equanimity that is
based on unity” is the equanimity of the fourth jhāna.
572. In Ms, Ñm had followed the gloss of MA in rendering
ājānīya as “those who know” (taking the word as derived
from ājānāti); it seems far preferable, however, to
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understand the word here as “thoroughbred.” See MN 65.32
for assājānīya, “thoroughbred colt,” and for purisājānīya,
“thoroughbred man” (i.e., an arahant), see AN 9:10/v, 324.
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