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60. Kinh Không gì chuyển hướng (P. Apaṇṇakasuttaṃ,
60. Apaṇṇaka Sutta: The Incontrovertible Teaching.
61
H. 無戲論經). Đức Phật phân tích tác hại của 5 tà thuyết The Buddha gives a group of brahmin householders an
đương thời, gồm (i) Hư vô luận; (ii) Thuyết không có đời “incontrovertible teaching” that will help them steer clear of
sau; (iii) Thuyết không có quả báo sau khi chết; (iv) Thuyết the tangle in contentious views.
định mệnh;(V) Thuyết không có các cõi vô sắc. Theo đó,
đức Phật khuyên dù chủ trương điều gì, đi theo học thuyết
nào, cũng không nên làm khổ bản thân và làm khổ tha
nhân; nên sống đạo đức, dứt các trói buộc tâm, tu thiền
định để chứng đắc trí tuệ, giải phóng khổ đau.
Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu

English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli &
Bhikkhu Bodhi

Như vầy tôi nghe.
1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed
Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với One was wandering in the Kosalan country with a large
Ðại chúng Tỷ-kheo và đến tại Sālā, một làng Bà-la-môn của Sangha of bhikkhus, and eventually he arrived at a Kosalan
dân chúng Kosala.
brahmin village named Sālā.
Các Bà-la-môn gia chủ ở Sālā được nghe tiếng đồn như
2. The brahmin householders of Sālā heard: “The recluse
sau: "Sa-môn Gotama, giòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia Gotama, the son of the Sakyans who went forth from a
tộc Thích-ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala với Ðại Sakyan clan, has been wandering in the Kosalan country
chúng Tỷ-kheo, đã đến Sālā".
[401] with a large Sangha of bhikkhus and has come to
Sālā.
Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn
Now a good report of Master Gotama has been spread to
Gotama: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, this effect: ‘That Blessed One is accomplished, fully
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, enlightened, perfect in true knowledge and conduct,
Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
sublime, knower of worlds, incomparable leader of persons
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to be tamed, teacher of gods and humans, enlightened,
blessed.
Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng
He declares this world with its gods, its Māras, and its
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa- Brahmās, this generation with its recluses and brahmins, its
môn, Bà-la-môn, các loài Trời, loài Người. Khi đã chứng princes and its people, which he has himself realised with
ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ.
direct knowledge.
Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn
He teaches the Dhamma good in the beginning, good in
nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ the middle, and good in the end, with the right meaning and
trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán phrasing, and he reveals a holy life that is utterly perfect and
như vậy".
pure.’ Now it is good to see such arahants.”
Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Sālā đi đến chỗ Thế Tôn,
sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống
một bên;
có người nói lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi
xuống một bên;
có người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một
bên; có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên;
có người yên lặng ngồi xuống một bên.

3. Then the brahmin householders of Sālā went to the
Blessed One. Some paid homage to the Blessed One and
sat down at one side;
some exchanged greetings with him, and when this
courteous and amiable talk was finished, sat down at one
side;
some extended their hands in reverential salutation
towards the Blessed One and sat down at one side; some
pronounced their name and clan in the Blessed One’s
presence and sat down at one side; some kept silent and
sat down at one side.

Thế Tôn nói với các Bà-la-môn gia chủ ở tại Sālā đang
4. When they were seated, the Blessed One asked them:
ngồi xuống một bên:
“Householders, is there any teacher agreeable to you in
-- Này các Gia chủ, các Ông có vị Ðạo sư khả ý nào mà whom you have acquired faith supported by reasons?”619
các Ông có lý do đặt được lòng tin không?
-- Bạch Thế Tôn, chúng con không có vị Ðạo sư khả ý
“No, venerable sir, there is no teacher agreeable to us in
nào để chúng con có lý do đặt được lòng tin.
whom we have acquired faith supported by reasons.”
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-- Này các Gia chủ, nếu các Ông không có một vị Ðạo sư
khả ý nào, thời hãy lấy pháp không gì chuyển hướng này
mà thực hành.
Này các Gia chủ, pháp không gì chuyển hướng này được
khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc
lâu dài cho các Ông. Và này các Gia chủ, thế nào là pháp
"không gì chuyển hướng"?
(I. Thuyết hư vô)

“Since, householders, you have not found an agreeable
teacher, you may undertake and practise this
incontrovertible teaching;620
for when the incontrovertible teaching is accepted and
undertaken, it will lead to your welfare and happiness for a
long time. And what is the incontrovertible teaching?621

(I. THE DOCTRINE OF NIHILISM)

Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có
những lập thuyết như sau, có những quan điểm như sau:
"Không có (kết quả của) bố thí, không có (kết quả của) lễ
hy sinh, không có (kết quả của) tế tự, không có kết quả, quả
báo của các nghiệp thiện ác,
không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không
có cha, không có các loại hóa sanh,
trên đời không có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn
chánh hành trì, chơn chánh thực hành, và những vị này
tuyên bố về đời này và về đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ
với thắng trí".

5. (A) “Householders, there are some recluses and
brahmins whose doctrine and view is this:
‘There is nothing given, nothing offered, nothing
sacrificed; no fruit or result of good and bad actions;
no this world, no other world; no mother, no father; no
beings who are reborn spontaneously;
no good and virtuous recluses and brahmins in the world
who have themselves realised by direct knowledge and
declare this world and the other world.’622 [402]

Nhưng này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-lamôn nói đối nghịch với các vị Sa-môn, Bà-la-môn kia,
những vị này nói như sau:
"Có (kết quả của) bố thí, có (kết quả của) lễ hy sinh, có
(kết quả của) tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp
thiện ác,
có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa
sanh,

6. (B) “Now there are some recluses and brahmins whose
doctrine is directly opposed to that of those recluses and
brahmins, and they say thus:
‘There is what is given and what is offered and what is
sacrificed; there is fruit and result of good and bad actions;
there is this world and the other world; there is mother and
father; there are beings who are reborn spontaneously;

trên đời có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh
there are good and virtuous recluses and brahmins in the
hành trì, chơn chánh thực hành, và những vị này tuyên bố world who have themselves realised by direct knowledge
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về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng and declare this world and the other world.’
trí".
What do you think, householders? Don’t these recluses
Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào, có phải những vị and brahmins hold doctrines directly opposed to each
Sa-môn, Bà-la-môn ấy nói những lời đối nghịch với nhau?
other?”
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

— “Yes, venerable sir.”

-- Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn
7. (A.i) “Now, householders, of those recluses and
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau:
brahmins whose doctrine and view is this:
"Không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy
‘There is nothing given…
sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả, quả báo
no good and virtuous recluses and brahmins in the world
của các nghiệp thiện ác,
who have themselves realised by direct knowledge and
không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không declare this world and the other world,’
có cha, không có các loại hóa sanh,
trên đời không có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn
chánh hành trì, chơn chánh thành tựu, và những vị này
tuyên bố về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ
với thắng trí".
Ðối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra: Sau
khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện
hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này,
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực
hành theo.

it is to be expected that they will avoid these three
wholesome states, namely, good bodily conduct, good
verbal conduct, and good mental conduct, and that they will
undertake and practise these three unwholesome states,
namely, bodily misconduct, verbal misconduct, and mental
misconduct.

Vì sao vậy? Vì những vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy
Why is that? Because those good recluses and brahmins
không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất do not see in unwholesome states the danger, degradation,
thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các and defilement, nor do they see in wholesome states the
thiện pháp.
blessing of renunciation, the aspect of cleansing.
Vì rằng có đời sau, nếu có quan điểm nào nói rằng không
8. (A.ii) “Since there actually is another world, one who
có đời sau, thời đó là một tà kiến.
holds the view ‘there is no other world’ has wrong view.
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Vì rằng có đời sau, nếu có ai suy tư rằng không có đời
sau, thời đó là tà tư duy.
Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng không có đời sau,
thời đó là tà ngữ.
Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng không có đời sau,
thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết
được có đời sau.
Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác là
không có đời sau, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu
pháp, và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy
khen mình chê người.

Since there actually is another world, one who intends
‘there is no other world’ has wrong intention.
Since there actually is another world, one who makes the
statement ‘there is no other world’ has wrong speech.
Since there actually is another world, one who says ‘there
is no other world’ is opposed to those arahants who know
the other world.
Since there actually is another world, one who convinces
another ‘there is no other world’ convinces him to accept an
untrue Dhamma; and because he convinces another to
accept an untrue Dhamma, he praises himself and
disparages others.

Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các
ác giới đã được chấp trì.
Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc
Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình
chê người, như vậy các ác bất thiện pháp sai biệt này khởi
lên do duyên tà kiến.

Thus any pure virtue that he formerly had is abandoned
and corrupt conduct is substituted.623
And this wrong view, wrong intention, wrong speech,
opposition to noble ones, convincing another to accept an
untrue Dhamma, and self-praise and disparagement of
others — these several evil unwholesome states thus come
into being with wrong view as their condition. [403]

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu
9. (A.iii) “About this a wise man considers thus: ‘If there is
không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, no other world, then on the dissolution of the body this good
tự ngã cảm thấy an toàn.
person will have made himself safe enough.624
Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung
But if there is another world, then on the dissolution of the
sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
body, after death, he will reappear in a state of deprivation,
in an unhappy destination, in perdition, even in hell.
Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các
Now whether or not the word of those good recluses and
vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này, ngay brahmins is true, let me assume that there is no other world:
trong hiện tại bị những người có trí quở trách: "Người này still this good person is here and now censured by the wise
theo ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận".
as an immoral person, one of wrong view who holds the
doctrine of nihilism.625
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Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất
But on the other hand, if there is another world, then this
hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách; good person has made an unlucky throw on both counts:
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, since he is censured by the wise here and now, and since
đoạn xứ, địa ngục.
on the dissolution of the body, after death, he will reappear
in a state of deprivation, in an unhappy destination, in
perdition, even in hell.
Như vậy pháp "không gì chuyển hướng" này bị chấp trì,
He has wrongly accepted and undertaken this
bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, incontrovertible teaching in such a way that it extends only
và bỏ phía thiện pháp.
to one side and excludes the wholesome alternative.’626
Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
10. (B.i) “Now, householders, of those recluses and
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau:
brahmins whose doctrine and view is this:
"Có kết quả của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết
‘There is what is given…
quả của tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác,
there are good and virtuous recluses and brahmins in the
có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa world who have themselves realised by direct knowledge
sanh,
and declare this world and the other world,’
trên đời có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh
hành trì, chơn chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố
về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng
trí".
Ðối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra: Sau
khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác
hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành
theo.

it is to be expected that they will avoid these three
unwholesome states, namely, bodily misconduct, verbal
misconduct, and mental misconduct, and that they will
undertake and practise these three wholesome states,
namely, good bodily conduct, good verbal conduct, and
good mental conduct.

Vì sao vậy? Vì những vị Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự
Why is that? Because those good recluses and brahmins
nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự see in unwholesome states the danger, degradation, and
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp.
defilement, and they see in wholesome states the blessing
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of renunciation, the aspect of cleansing.
Vì rằng có đời sau, nếu có quan điểm nào nói rằng có đời
sau, thời đó là một chánh kiến.
Vì rằng có đời sau, nếu có ai suy tư rằng có đời sau, thời
đó là chánh tư duy.
Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng có đời sau, thời đó
là chánh ngữ.
Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng có đời sau, thời
không tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết
được có đời sau.
Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác là
có đời sau, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, và
vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen
mình chê người.

11. (B.ii) “Since there actually is another world, one who
holds the view ‘there is another world’ has right view.
Since there actually is another world, one who intends
‘there is another world’ has right intention.
Since there actually is another world, one who makes the
statement ‘there is another world’ has right speech.
Since there actually is another world, one who says ‘there
is another world’ is not opposed to those arahants who
know the other world.
Since there actually is another world, one who convinces
another ‘there is another world’ [404] convinces him to
accept true Dhamma; and because he convinces another to
accept true Dhamma, he does not praise himself and
disparage others.

Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các
thiện giới đã được chấp trì.
Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối
nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận với diệu
pháp, sự không khen mình chê người, như vậy những thiện
pháp sai biệt này khởi lên, do duyên chánh kiến.

Thus any corrupt conduct that he formerly had is
abandoned and pure virtue is substituted.
And this right view, right intention, right speech, nonopposition to noble ones, convincing another to accept true
Dhamma, and avoidance of self-praise and disparagement
of others — these several wholesome states thus come into
being with right view as their condition.

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu
12. (B.iii) “About this a wise man considers thus: ‘If there
có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ is another world, then on the dissolution of the body, after
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.
death, this good person will reappear in a happy destination,
Nếu muốn cho đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của even in the heavenly world.
các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này
Now whether or not the word of those good recluses and
ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán: brahmins is true, let me assume that there is no other world:
"Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương hữu still this good person is here and now praised by the wise as
luận".
a virtuous person, one with right view who holds the doctrine
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of affirmation.627
Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự
may mắn: ngay trong hiện tại, được những người trí tán
thán; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú,
Thiên giới, cõi đời này.
Như vậy, "pháp không gì chuyển hướng" này được chấp
trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai
phía, và bỏ qua phía bất thiện pháp.

(II. Thuyết vô tác dụng)
Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, có lập
thuyết như sau, có quan điểm như sau:
"Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người
chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu,
gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo
não hay khiến người gây áo não, tự mình gây ra sợ hãi, hay
khiến người gây ra sợ hãi,
sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp
bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư
thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác
gì.

And on the other hand, if there is another world, then this
good person has made a lucky throw on both counts: since
he is praised by the wise here and now, and since on the
dissolution of the body, after death, he will reappear in a
happy destination, even in the heavenly world.
He has rightly accepted and undertaken this
incontrovertible teaching in such a way that it extends to
both sides and excludes the unwholesome alternative.’628
(II. THE DOCTRINE OF NON-DOING)
13. (A) “Householders, there are some recluses and
brahmins whose doctrine and view is this:629 ‘
When one acts or makes others act, when one mutilates
or makes others mutilate, when one tortures or makes
others inflict torture,
when one inflicts sorrow or makes others inflict sorrow,
when one oppresses or makes others inflict oppression,
when one intimidates or makes others inflict intimidation,
when one kills living beings, takes what is not given,
breaks into houses, plunders wealth, commits burglary,
ambushes highways, seduces another’s wife, utters
falsehood — no evil is done by the doer.

Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh
If, with a razor-rimmed wheel, one were to make the living
trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng beings on this earth into one mass of flesh, into one heap of
không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác.
flesh, because of this there would be no evil and no
outcome of evil.
Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại,
If one were to go along the south bank of the Ganges
tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến killing and slaughtering, mutilating and making others
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người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự mutilate, torturing and making others inflict torture, because
tiếp tục của tội ác.
of this there would be no evil and no outcome of evil.
Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bố thí,
If one were to go along the north bank of the Ganges
khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì giving gifts and making others give gifts, making offerings
vậy có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo". and making others make offerings, because of this there
would be no merit and no outcome of merit.
By giving, by taming oneself, by restraint, by speaking
truth, there is no merit and no outcome of merit.’
Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói
những lời đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la-môn kia. Các vị
này nói như sau:
"Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người
chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu,
gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ác
não hay khiến người gây ác não, tự mình gây sợ hãi, hay
khiến người gây sợ hãi,
sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp
bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư
thông vợ người, nói láo, hành động như vậy có tội ác.

14. (B) “Now there are some recluses and brahmins [405]
whose doctrine is directly opposed to that of those recluses
and brahmins, and they say thus:
‘When one acts or makes others act, when one mutilates
or makes others mutilate… utters falsehood — evil is done
by the doer.

Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh
If, with a razor-rimmed wheel, one were to make the living
trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, thì do beings on this earth into one mass of flesh, into one heap of
nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác.
flesh, because of this there would be evil and the outcome
of evil.
Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại,
If one were to go along the south bank of the Ganges
tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu khiến killing and slaughtering, mutilating and making others
người đốt nấu, thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra mutilate, torturing and making others inflict torture, because
sự tiếp tục của tội ác.
of this there would be evil and the outcome of evil.
Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng, bố thí,
9

If one were to go along the north bank of the Ganges

khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, thì do nhân
duyên này, có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của
phước báo. Bố thí, điều phục, tự chế, nói thật, đều có
phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo".

giving gifts and making others give gifts, making offerings
and making others make offerings, because of this there
would be merit and the outcome of merit. By giving, by
taming oneself, by restraint, by speaking truth, there is merit
and the outcome of merit.’

Vì sao vậy? Này các Gia chủ, có phải những Sa-môn,
What do you think, householders? Don’t these recluses
Bà-la-môn này nói lời đối nghịch với nhau?
and brahmins hold doctrines directly opposed to each
other?”
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

— “Yes, venerable sir.”

-- Ở đây, này các Gia chủ, có những Sa-môn, Bà-la-môn
15. (A.i) “Now, householders, of those recluses and
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm hay brahmins whose doctrine and view is this: ‘When one acts
khiến người làm,... (như trên)... không đưa đến phước báo". or makes others act… there is no merit and no outcome of
merit,’
Ðối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau
khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện
hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này,
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực
hành theo.

it is to be expected that they will avoid these three
wholesome states, namely, good bodily conduct, good
verbal conduct and good mental conduct, and that they will
undertake and practise these three unwholesome states,
namely, bodily misconduct, verbal misconduct, and mental
misconduct.

Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không thấy
Why is that? Because those good recluses and brahmins
sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, do not see in unwholesome states the danger, degradation,
sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp.
and defilement, nor do they see in wholesome states the
blessing of renunciation, the aspect of cleansing.
Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng
16. (A.ii) “Since there actually is doing, one who holds the
không có tác dụng, thời đó là một tà kiến.
view ‘there is no doing’ has wrong view.
Vì rằng có tác dụng, nếu ai có suy tư rằng không có tác
Since there actually is doing, one who intends ‘there is no
dụng, thời đó là tà tư duy.
doing’ has wrong intention.
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Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng không có tác
dụng, thời đó là tà ngữ.
Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng không có tác
dụng, thời tự mẫu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã
biết được có tác dụng.
Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là
không có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu
pháp, và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy
khen mình chê người.

Since there actually is doing, one who makes the
statement ‘there is no doing’ has wrong speech.
Since there actually is doing, one who says ‘there is no
doing’ is opposed to those arahants who hold the doctrine
that there is doing.
Since there actually is doing, one who convinces another
‘there is no doing’ convinces him to accept an untrue
Dhamma; and because he convinces another to accept an
untrue Dhamma, he praises himself and disparages others.

Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các
ác giới đã được chấp trì.
Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc
Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình
chê người, như vậy những ác bất thiện pháp sai biệt này
khởi lên do duyên tà kiến.

Thus any pure virtue that he formerly had is abandoned
and corrupt conduct is substituted. [406]
And this wrong view, wrong intention, wrong speech,
opposition to noble ones, convincing another to accept an
untrue Dhamma, and self-praise and disparagement of
others — these several evil unwholesome states thus come
into being with wrong view as their condition.

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau:
17. (A.iii) “About this a wise man considers thus: ‘If there
Nếu không có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại mạng is no doing, then on the dissolution of the body this good
chung, tự ngã cảm thấy an toàn.
person will have made himself safe enough.
Nếu có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng
But if there is doing, then on the dissolution of the body,
chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
after death, he will reappear in a state of deprivation, in an
unhappy destination, in perdition, even in hell.
Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nếu lời nói của các
Now whether or not the word of those good recluses and
vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này, ngay brahmins is true, let me assume that there is no doing: still
trong hiện tại, bị những người có trí quở trách: "Người này this good person is here and now censured by the wise as
theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không tác dụng".
an immoral person, one of wrong view who holds the
doctrine of non-doing.
Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự
But on the other hand, if there is doing, then this good
bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở person has made an unlucky throw on both counts: since he
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trách; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác is censured by the wise here and now, and since on the
thú, đọa xứ, địa ngục.
dissolution of the body, after death, he will reappear in a
state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition,
even in hell.
Như vậy pháp "không gì chuyển hướng" này bị chấp trì,
He has wrongly accepted and undertaken this
bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, incontrovertible teaching in such a way that it extends only
và bỏ qua phía thiện pháp.
to one side and excludes the wholesome alternative.’
Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
18. (B.i) “Now, householders, of those recluses and
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm hay brahmins whose doctrine and view is this: ‘When one acts
khiến người làm... (như trên)... có đưa đến phước báo".
or makes others act… there is merit and outcome of merit,’
Ðối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau
it is to be expected that they will avoid these three
khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác unwholesome states, namely, bodily misconduct, verbal
hành,
misconduct, and mental misconduct,
và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành,
and that they will undertake and practise these three
khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo.
wholesome states, namely, good bodily conduct, good
verbal conduct, and good mental conduct.
Vì sao vậy? Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự
Why is that? Because those good recluses and brahmins
nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự see in unwholesome states the danger, degradation, and
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp.
defilement, and they see in wholesome states the blessing
of renunciation, the aspect of cleansing.
Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng có
19. (B.ii) “Since there actually is doing, one who holds the
tác dụng, thời đó là chánh kiến.
view ‘there is doing’ has right view.
Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư rằng có tác dụng,
Since there actually is doing, one who intends ‘there is
thời đó là chánh tư duy.
doing’ has right intention.
Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời
Since there actually is doing, one who makes the
đó là chánh ngữ,
statement ‘there is doing’ has right speech.
vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời
Since there actually is doing, one who says ‘there is doing’
không tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết is not opposed to those arahants who hold the doctrine that
12

được có tác dụng.
Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là
có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, và
vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen
mình chê người.

there is doing.
Since there actually is doing, one who convinces another
‘there is doing’ convinces him to accept true Dhamma; [407]
and because he convinces another to accept true Dhamma,
he does not praise himself and disparage others.

Như vậy trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện
giới đã được chấp trì.
Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối
nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận với diệu
pháp, sự không khen mình chê người, như vậy những thiện
pháp sai biệt này khởi lên, do duyên chánh kiến.

Thus any corrupt conduct that he formerly had is
abandoned and pure virtue is substituted.
And this right view, right intention, right speech, nonopposition to noble ones, convincing another to accept true
Dhamma, and avoidance of self-praise and disparagement
of others — these several wholesome states thus come into
being with right view as their condition.

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu
20. (B.iii) “About this a wise man considers thus: ‘If there
có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ is doing, then on the dissolution of the body, after death, this
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.
good person will reappear in a happy destination, even in
the heavenly world.
Nếu muốn tác dụng không có đi nữa, nếu lời nói của các
Now whether or not the word of those good recluses and
Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay brahmins is true, let me assume that there is no doing: still
trong hiện tại được những người có trí tán thán: "Người này this good person is here and now praised by the wise as a
theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương có tác dụng".
virtuous person, one with right view who holds the doctrine
of doing.
Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự
And on the other hand, if there is doing, then this good
may mắn: ngay trong hiện tại, được những người trí tán person has made a lucky throw on both counts: since he is
thán; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, praised by the wise here and now, and since on the
Thiên giới, cõi đời này.
dissolution of the body, after death, he will reappear in a
happy destination, even in the heavenly world.
Như vậy, pháp "không gì chuyển hướng" này được chấp
He has rightly accepted and undertaken this
trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai incontrovertible teaching in such a way that it extends to
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phía, và bỏ qua phía bất thiện pháp.
(III. Thuyết vô nhân duyên)

both sides and excludes the unwholesome alternative.’
(III. THE DOCTRINE OF NON-CAUSALITY)

Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có lập
21. (A) “Householders, there are some recluses and
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không có nhân, brahmins whose doctrine and view is this:630
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; vô nhân vô
duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô.
Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được
‘There is no cause or condition for the defilement of
thanh tịnh; vô nhân vô duyên, các loài hữu tình được thanh beings; beings are defiled without cause or condition.
tịnh.
Không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực,
There is no cause or condition for the purification of
không có sự cố gắng của người.
beings; beings are purified without cause or condition.
Tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh
There is no power, no energy, no manly strength, no
loại, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không lực, không manly endurance.
tinh tấn.
Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh,
All beings, all living things, all creatures, all souls are
bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Các chúng sanh ấy without mastery, power, and energy; moulded by destiny,
hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác sanh của họ".
circumstance, and nature, they experience pleasure and
pain in the six classes.’631
Này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói lời
22. (B) “Now there are some recluses and brahmins
mâu thuẫn đối nghịch với những Sa-môn, Bà-la-môn ấy. whose doctrine is directly opposed to that of those recluses
Những vị này đã nói như sau:
and brahmins, and they say thus: ‘
"Có nhân có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; không
There is a cause and condition for the defilement of
có nhân, không có duyên các loài hữu tình bị nhiễm ô.
beings; beings are defiled owing to a cause and condition.
Có nhân, có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh.
There is a cause and condition for the purification of
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Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được beings; beings are purified owing to a cause and condition.
thanh tịnh.
Có lực, có tinh tấn, có nhân lực, có sự cố gắng của
người. Tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả
sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải không tự tại,
không có lực, không có tinh tấn. Không phải các chúng
sanh ấy bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ,
bởi bản tánh của họ. Không phải họ hưởng thọ khổ lạc y
theo sáu loại thác sanh của họ".

There is power, energy, manly strength, manly endurance.
It is not the case that all beings, all living things, all
creatures, all souls are without mastery, power, and energy,
or that moulded by destiny, circumstance, and nature, they
experience pleasure and pain in the six classes.’

Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải những
What do you think, householders? [408] Don’t these
vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói lên những lời mâu thuẫn, đối recluses and brahmins hold doctrines directly opposed to
nghịch nhau?
each other?”
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

— “Yes, venerable sir.”

-- Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn
23. (A.i) “Now, householders, of those recluses and
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không brahmins whose doctrine and view is this: ‘There is no
có nhân, không có duyên... (như trên)... họ cảm thọ khổ cause or condition for the defilement of beings… they
lạc..".
experience pleasure and pain in the six classes,’
Ðối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau
khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện
hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này,
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này sẽ thực
hành theo.

it is to be expected that they will avoid these three
wholesome states, namely, good bodily conduct, good
verbal conduct, and good mental conduct, and that they will
undertake and practise these three unwholesome states,
namely, bodily misconduct, verbal misconduct, and mental
misconduct.

Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không thấy
Why is that? Because those good recluses and brahmins
sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, do not see in unwholesome states the danger, degradation,
sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp.
and defilement, nor do they see in wholesome states the
blessing of renunciation, the aspect of cleansing.
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Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng không
24. (A.ii) “Since there actually is causality, one who holds
có nhân, thời đó là một tà kiến.
the view ‘there is no causality’ has wrong view.
Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng không có nhân,
Since there actually is causality, one who intends ‘there is
thời đó là tư duy.
no causality’ has wrong intention.
Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng không có nhân, thời
Since there actually is causality, one who makes the
đó là tà ngữ.
statement ‘there is no causality’ has wrong speech.
Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng không có nhân, thời
Since there actually is causality, one who says ‘there is no
tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được causality’ is opposed to those arahants who hold the
có nhân.
doctrine of causality.
Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là
Since there actually is causality, one who convinces
không có nhân, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, another ‘there is no causality’ convinces him to accept an
và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen untrue Dhamma; and because he convinces another to
mình chê người.
accept an untrue Dhamma, he praises himself and
disparages others.
Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các
ác giới đã được chấp trì.
Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc
Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình
chê người, như vậy những ác bất thiện pháp sai biệt này
khởi lên do duyên tà kiến.

Thus any pure virtue that he formerly had is abandoned
and corrupt conduct is substituted.
And this wrong view, wrong intention, wrong speech,
opposition to noble ones, convincing another to accept an
untrue Dhamma, and self-praise and disparagement of
others — these several evil unwholesome states thus come
into being with wrong view as their condition.

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau:
25. (A.iii) “About this a wise man considers thus: ‘If there
Nếu không có nhân, thời vị này, sau khi thân hoại mạng is no causality, then on the dissolution of the body this good
chung, tự cảm thấy an toàn.
person will have made himself safe enough.
Nếu có nhân, thời vị này, sau khi thân hoại mạng chung,
But if there is causality, then on the dissolution of the
16

sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

body, after death, he will reappear in a state of deprivation,
in an unhappy destination, in perdition, even in hell.

Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các SaNow whether or not the word of those good recluses and
môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong brahmins is true, let me assume that there is no causality:
hiện tại, bị những người có trí quở trách. "Người này theo still this good person is here and now censured by the wise
ác giới, có tà kiến, chủ trương không nhân".
as an immoral person, one of wrong view who holds the
doctrine of non-causality.
Còn nếu có nhân, thời vị này, cả hai mặt đều gặp sự bất
But on the other hand, if there is causality, then this good
hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách; person has made an unlucky throw on both counts: [409]
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, since he is censured by the wise here and now, and since
đọa xứ, địa ngục.
on the dissolution of the body, after death, he will reappear
in a state of deprivation, in an unhappy destination, in
perdition, even in hell.
Như vậy, pháp "không có chuyển hướng" này bị chấp trì,
He has wrongly accepted and undertaken this
bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, incontrovertible teaching in such a way that it extends only
và bỏ qua phía thiện pháp.
to one side and excludes the wholesome alternative.’
Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào
26. (B.i) “Now, householders, of those recluses and
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có nhân, có brahmins whose doctrine and view is this: ‘There is a cause
duyên... (như trên)... họ cảm thọ hưởng lạc".
and condition for the defilement of beings… they experience
pleasure and pain in the six classes,’
Ðối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau
khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác
hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành
theo.

it is to be expected that they will avoid these three
unwholesome states, namely, bodily misconduct, verbal
misconduct, and mental misconduct, and that they will
undertake and practise these three wholesome states,
namely, good bodily conduct, good verbal conduct, and
good mental conduct.

Vì sao vậy? Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự
Why is that? Because those good recluses and brahmins
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nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự see in unwholesome states the danger, degradation, and
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp.
defilement, and they see in wholesome states the blessing
of renunciation, the aspect of cleansing.
Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng có nhân,
27. (B.ii) “Since there actually is causality, one who holds
thời đó là chánh kiến.
the view ‘there is causality’ has right view.
Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng có nhân, thời đó là
Since there actually is causality, one who intends ‘there is
chánh tư duy.
causality’ has right intention.
Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời đó là
Since there actually is causality, one who makes the
chánh ngữ.
statement ‘there is causality’ has right speech.
Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời không
Since there actually is causality, one who says ‘there is
tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được causality’ is not opposed to those arahants who hold the
có nhân.
doctrine of causality.
Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là có
Since there actually is causality, one who convinces
nhân, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, và vì sự another ‘there is causality’ convinces him to accept true
thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình Dhamma; and because he convinces another to accept true
chê người.
Dhamma, he does not praise himself and disparage others.
Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các
thiện giới đã được chấp trì.
Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối
nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận với diệu
pháp, sự không khen mình chê người, như vậy những thiện
pháp sai biệt này khởi lên, do duyên chánh kiến.

Thus any corrupt conduct that he formerly had is
abandoned and pure virtue is substituted.
And this right view, right intention, right speech, nonopposition to noble ones, convincing another to accept true
Dhamma, and avoidance of self-praise and disparagement
of others — these several wholesome states thus come into
being with right view as their condition.

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: Nếu
28. (B.iii) “About this a wise man considers thus: ‘If there
có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được is causality, then on the dissolution of the body, after death,
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.
this good person will reappear in a happy destination, even
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in the heavenly world.
Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các SaNow whether or not the word of those good recluses and
môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong brahmins is true, let me assume that there is no causality:
hiện tại, được những người có trí tán thán: "Người này theo still this good person is here and now praised by the wise as
thiện giới, có chánh kiến, chủ trương có nhân".
a virtuous person, one with right view who holds the doctrine
of causality.
Còn nếu có nhân, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may
And on the other hand, if there is [410] causality, then this
mắn: ngay trong hiện tại, được những người có trí tán thán, good person has made a lucky throw on both counts: since
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào thiện thú, Thiên he is praised by the wise here and now, and since on the
giới, cõi đời này".
dissolution of the body, after death, he will reappear in a
happy destination, even in the heavenly world.
Như vậy, pháp "không gì chuyển hướng" này được chấp
He has rightly accepted and undertaken this
trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai incontrovertible teaching in such a way that it extends to
phía và bỏ qua phía bất thiện pháp.
both sides and excludes the unwholesome alternative.’
(IV. Thuyết Không có cõi vô sắc)

(IV. THERE ARE NO IMMATERIAL REALMS)

Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có luận
29. “Householders, there are some recluses and brahmins
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tuyệt đối không whose doctrine and view is this: ‘There are definitely no
thể có cõi vô sắc".
immaterial realms.’632
Lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói lời mâu thuẫn, đối
nghịch với các Sa-môn, Ba la môn ấy. Các vị này đã nói
như sau: "Chắc chắn có cõi vô sắc".
Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải những
vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu thuẫn, đối
nghịch nhau?

30. “Now there are some recluses and brahmins whose
doctrine is directly opposed to that of those recluses and
brahmins, and they say thus: ‘There definitely are immaterial
realms.’
What do you think, householders? Don’t these recluses
and brahmins hold doctrines directly opposed to each
other?”

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

— “Yes, venerable sir.”
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-- Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy nghĩ như
sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau,
có quan niệm như sau: "Tuyệt đối không thể có cõi vô sắc",
ta không có thấy như vậy.
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có
quan điểm như sau: "Tuyệt đối có cõi vô sắc", ta không có
biết như vậy.
Và nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một
bên và tuyên bố: "Ðây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm,"
thời như vậy không xứng đáng với ta.

31. “About this a wise man considers thus: ‘These good
recluses and brahmins hold the doctrine and view “there are
definitely no immaterial realms,” but that has not been seen
by me.
And these other good recluses and brahmins hold the
doctrine and view “there definitely are immaterial realms,”
but that has not been known by me.
If, without knowing and seeing, I were to take one side
and declare: “Only this is true, anything else is wrong,” that
would not be fitting for me.

Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có
Now as to the recluses and brahmins who hold the
quan điểm như sau: "Tuyệt đối không thể có cõi vô sắc",
doctrine and view “there definitely are no immaterial
nếu lời nói của những Sa-môn, Ba la môn ấy đúng sự realms,”
thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại
if their word is true then it is certainly still possible that I
chỗ các chư Thiên có sắc do ý sở thành.
might reappear [after death] among the gods of the finematerial realms who consist of mind.633
Còn nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết
But as to the recluses and brahmins who hold the doctrine
như sau, có quan điểm như sau: "Tuyệt đối có cõi vô sắc",
and view “there definitely are immaterial realms,”
nếu lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đúng sự
if their word is true then it is certainly possible that I might
thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại reappear [after death] among the gods of the immaterial
chỗ các chư Thiên vô sắc, do tưởng sở thành.
realms who consist of perception.
Do duyên với cái gì có sắc, chấp gậy, chấp kiếm, đấu
The taking up of rods and weapons, quarrels, brawls,
tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng disputes, recrimination, malice, and false speech are seen
ngữ đều được thấy. Nhưng sẽ không có những sự việc này to occur based on material form, but this does not exist at all
trong cõi vô sắc".
in the immaterial realms.’
Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu sự yểm ly, sự ly tham,
After reflecting thus, he practises the way to
sự diệt tận các sắc pháp.
disenchantment with material forms, to the fading away and
cessation of material forms.634
20

(V. Thuyết Không có Ðoạn diệt)

(V. THERE IS NO CESSATION OF BEING)

Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có lập
32. “Householders, there are some recluses and brahmins
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thể có một whose doctrine and view is this: ‘There is definitely no
sự hữu diệt (Bhavanirodha) toàn diện".
cessation of being.’635
Này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói lời
mâu thuẫn đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la-môn. Các vị
này đã nói như sau: "Có thể có một sự hữu diệt toàn diện".
Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải những
Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu thuẫn, đối
nghịch nhau?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

33. “Now there are some recluses and brahmins whose
doctrine is directly opposed to that of those recluses and
brahmins, and they say thus: ‘There definitely [411] is a
cessation of being.’
What do you think, householders? Don’t these recluses
and brahmins hold doctrines directly opposed to each
other?”
— “Yes, venerable sir.”

-- Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy nghĩ như
34. “About this a wise man considers thus: ‘These good
sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, recluses and brahmins hold the doctrine and view “there is
có quan điểm như sau: "Không thể có sự hữu diệt toàn definitely no cessation of being,” but that has not been seen
diện", ta không có thấy như vậy.
by me.
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có
quan điểm như sau: "Có thể có một sự hữu diệt toàn diện",
ta không có biết như vậy.
Và nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một
bên và tuyên bố: "Ðây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm",
thời như vậy không xứng đáng với ta.

And these other good recluses and brahmins hold the
doctrine and view “there definitely is a cessation of being,”
but that has not been known by me.
If, without knowing and seeing, I were to take one side
and declare: “Only this is true, anything else is wrong,” that
would not be fitting for me.

Những Sa-môn, Bà-la-môn nào, có lập thuyết như sau,
Now as to the recluses and brahmins who hold the
có quan điểm như sau: "Không thể có một sự hữu diệt toàn doctrine and view “there definitely is no cessation of being,”
diện",
if their word is true then it is certainly still possible that I
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nếu lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đúng sự might reappear [after death] among the gods of the
thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chắn sẽ tái sanh chỗ immaterial realms who consist of perception.
các chư Thiên vô sắc do tưởng sở thành.
Còn nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết
But as to the recluses and brahmins who hold the doctrine
như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một sự hữu diệt and view “there definitely is a cessation of being,”
toàn diện",
if their word is true then it is possible that I might here and
nếu lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đúng sự now attain final Nibbāna.
thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chắn sẽ nhập Niếtbàn ngay trong hiện tại.
Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như
The view of those good recluses and brahmins who hold
sau, có quan điểm như sau: "Không thể có một sự hữu diệt the doctrine and view “there definitely is no cessation of
toàn diện", thời quan điểm này của các vị ấy gần với tham being” is close to lust, close to bondage, close to delighting,
ái, gần với kiết sử, gần với ái lạc, gần với chấp trước, gần close to holding, close to clinging;
với chấp thủ.
Còn những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như
but the view of those good recluses and brahmins who
sau, có quan điểm như sau: "Có thể có sự hữu diệt toàn hold the doctrine and view “there definitely is cessation of
diện", thời quan điểm này của những vị ấy là gần với ly being” is close to non-lust, close to non-bondage, close to
tham, gần với không kiết phược, gần với không ái lạc, gần non-delighting, close to non-holding, close to non-clinging.’
với không chấp trước, gần với không chấp thủ".
Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu sự yểm ly, sự vô
After reflecting thus, he practises the way to
tham, sự diệt tận đối với các hữu.
disenchantment with being, to the fading away and
cessation of being.636
(Bốn hạng người)

(FOUR KINDS OF PERSONS)

Này các Gia chủ, có bốn hạng người này có mặt ở trong
35. “Householders, there are four kinds of persons to be
đời. Thế nào là bốn?
found existing in the world. What four?
Ở đây, này các Gia chủ, có người tự hành khổ mình,
Here a certain kind of person torments himself and
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chuyên tâm tự hành khổ mình.

pursues the practice of torturing himself.

Ở đây, này các Gia chủ, có người hành khổ người,
Here a certain kind of person torments others and pursues
chuyên tâm hành khổ người.
the practice of torturing others.
Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự hành khổ mình,
Here a certain kind of person torments himself and
chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên pursues the practice of torturing himself, and he also
tâm hành khổ người.
torments others and pursues the practice of torturing others.
Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự không tự hành
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không
hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người.
Vị này không tự hành khổ mình, không hành khổ người,
ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có khao khát,
cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm
thể.

Here a certain kind of person does not torment himself or
pursue the practice of torturing himself, and he does not
torment others or pursue the practice of torturing others.
[412]
Since he torments neither himself nor others, he is here
and now hungerless, extinguished, and cooled, and he
abides experiencing bliss, having himself become holy.

Và này các Gia chủ, thế nào là người tự hành khổ mình,
36. “What kind of person, householders, torments himself
chuyên tâm tự hành khổ mình ?
and pursues the practice of torturing himself?
Ở đây, này các Gia chủ, có người sống lõa thể, sống
Here a certain person goes
phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất conventions… (as Sutta 51, §8)…
thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một
chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành
riêng, không nhận mời đi ăn,
không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng
chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những
cây gậy, không nhận giữa những cối giã gạo,
không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người
đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con
bú, không nhận từ người đàn bà đang giao cấu người đàn
ông, không nhận đồ ăn đi quyên,
không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có
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naked,

rejecting

ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu
men.
Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một
miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn
hai miếng... hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vị ấy chỉ
nhận ăn bảy miếng.
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai
bát,... nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một
bữa, hai ngày một bữa,... bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy
sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn
một lần.
Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da
vụn, ăn rong nước, ăn bột tấm, ăn váng gạo, ăn bột vừng,
ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong
rừng, ăn trái cây rụng để sống.
Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải
khác, mặc vải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y,
mặc vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc
áo bện bằng từng mảnh da con sơn dương đen,
mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng
tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo
bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu.
Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người chuyên sống
theo hạnh nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ
bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sống theo hạnh
ngồi chõ hỏ,
một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường
ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo
hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi).
24

Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ
Thus in such a variety of ways he dwells pursuing the
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Như vậy, này các Gia practice of tormenting and mortifying the body. This is called
chủ, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm the kind of person who torments himself and pursues the
tự hành khổ mình.
practice of torturing himself.
Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người hành khổ
37. “What kind of person, householders, torments others
người, chuyên tâm hành khổ người?
and pursues the practice of torturing others?
Ở đây, này các Gia chủ, có người là người đồ tể giết trâu
Here a certain person is a butcher of sheep… (as Sutta
bò, là người đồ tể giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ 51, §9)… or one who follows any other such bloody
săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, occupation.
cai ngục và những người làm các nghề ác độc khác.
This is called the kind of person who torments others and
Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là người hành khổ pursues the practice of torturing others.
người, chuyên tâm hành khổ người.
Và này các Gia chủ, thế nào là người vừa tự hành khổ
38. “What kind of a person, householders, torments
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, himself and pursues the practice of torturing himself and
chuyên tâm hành khổ người?
also torments others and pursues the practice of torturing
others?
Ở đây, này các Gia chủ, có người làm vua, thuộc giai cấp
Here some person is a head-anointed noble king or a
Sát-đế-lị, hay một Bà-la-môn triệu phú. Vị này cho xây dựng well-to-do brahmin… (as Sutta 51, §10)…
một giảng đường mới về phía Ðông thành phố, cạo bỏ râu
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và
một Bà-la-môn tế tự.
Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ.
Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con
cùng một mầu sắc; bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai;
và vị Bà-la-môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú
thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống với đồ
còn lại.
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Vị vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy
giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để
tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế
lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một
số cỏ dabbha để làm chỗ tế lễ.
Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những
And then his slaves, messengers, and servants make
người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ preparations, weeping with tearful faces, being spurred on
nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các by threats of punishment and by fear.
công việc.
Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng người vừa
This is called the kind of person who torments himself and
tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành pursues the practice of torturing himself and who torments
khổ người, chuyên tâm hành khổ người.
others and pursues the practice of torturing others.
Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người vừa không tự
hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người;
ngay trong hiện tại không có tham dục, không có khao khát,
tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, thân trú vào
Phạm thể?

39. “What kind of person, householders, does not torment
himself or pursue the practice of torturing himself and does
not torment others or pursue the practice of torturing others
— the one who, since he torments neither himself nor
others, is here and now hungerless, extinguished, and
cooled, and abides experiencing bliss, having himself
become holy?

Ở đây, này các Gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc
40–55. “Here, householders, a Tathāgata appears in the
A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế world… (as Sutta 51, §§12–27) [413]…
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế
giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế
giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố
điều Ngài đã chứng ngộ.
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ
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thanh tịnh.
Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy, sau khi nghe
pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai.
Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: "Ðời sống
gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi
đời. Ðời sống xuất gia phóng khoáng như hư không.
Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể
sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh
tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình".
Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài
sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ
gia đình, sống không gia đình.
Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh
sống của các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ
trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu
tình.
Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không
cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không
có trộm cướp.
Vị ấy từ bỏ đời sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm
hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt.
Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến
sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời.
Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều
gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở
những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với
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những người này để sanh chuyện chia rẽ ở những người
kia.
Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến
khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú
trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa
đến hòa hợp.
Vị ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những
lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao
nhã, đẹp lòng nhiều người; vị ấy nói những lời nói như vậy.
Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm,
nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói
luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời,
hợp lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi.
Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại
cây cỏ,
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ các
món ăn phi thời;
từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn;
từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, trang
sức, và các thời trang;
từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn;
từ bỏ không nhận vàng và bạc;
từ bỏ không nhận các hạt giống;
từ bỏ không nhận thịt sống,
từ bỏ không nhận đàn bà con gái;
từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai;
từ bỏ không nhận cừu và dê;
từ bỏ không nhận gia cầm và heo;
từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái;
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từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai;
từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm
môi giới;
từ bỏ không buôn bán;
từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường;
từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo;
từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt,
trộm cắp, cướp phá.
Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân với
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang
theo (y và bình bát).
Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tấm y để che thân,
với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang
theo.
Vị ấy thành tựu Thánh giới uẩn này, nội tâm hưởng lạc
thọ không khuyết phạm.
Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung,
không nắm giữ tướng riêng.
Những nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự,
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ấy
tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành
sự hộ trì con mắt.
Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng,
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự,
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy
chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý
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căn.
Vị ấy thành tựu Thánh hộ trì các căn này nội tâm hưởng
lạc thọ không uế nhiễm.
Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi
nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh
giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi
ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện
đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng
đều tỉnh giác.
Vị ấy thành tựu Thánh giới uẩn này, thành tựu Thánh hộ
trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này,
lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe núi,
hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm.
Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết-già,
lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt.
Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục
tham, gột rửa tâm hết dục tham.
Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng
từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gột rửa tâm
hết sân hận.
Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm
thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm
tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên.
Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm
trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá.
Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không
phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện
pháp.
Vị ấy sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm
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cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bất
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do
ly dục sanh, với tầm với tứ.
Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh
nhất tâm.
Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an
trú Thiền thứ ba.
Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh
tịnh.
Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững
chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí.
Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời,
năm mươi đời, một trăm đời, một 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
họ như thế này, giai cấp 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 kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại
chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp
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".
Như vậy vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cũng
với các nét đại cương và các chi tiết.
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Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững
chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí
của chúng sanh.
Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống
và 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.
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.
Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững
chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí.
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Vị ấy tuệ tri như thật: "Ðây là Khổ", tuệ tri như thật: "Ðây
là Khổ tập", tuệ tri như thật: "Ðây là Khổ diệt", tuệ tri như
thật: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt"
tuệ tri như thật: "Ðây là những lậu hoặc", tuệ tri như thật:
"Ðây là nguyên nhân của các lậu hoặc", tuệ tri như thật:
"Ðây là sự diệt trừ các lậu hoặc", tuệ tri như thật: "Ðây là
Con Ðường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc".
Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Ðối với tự
thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải
thoát".
Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần
He understands: ‘Birth is destroyed, the holy life has been
làm đã làm; sau đời hiện tại, không có trở lui đời sống này lived, what had to be done has been done, there is no more
nữa".
coming to any state of being.’
Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng người không
tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình,
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người;
ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có khao
khát, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào
Phạm thể.

56. “This, householders, is called the kind of person who
does not torment himself or pursue the practice of torturing
himself and who does not torment others or pursue the
practice of torturing others —
the one who, since he torments neither himself nor others,
is here and now hungerless, extinguished, and cooled, and
abides experiencing bliss, having himself become holy.”

Khi được nói vậy, các Bà-la-môn, gia chủ trú ở Sālā bạch
57. When this was said, the brahmin householders of Sālā
Thế Tôn:
said to the Blessed One:
-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay,
“Magnificent, Master Gotama! Magnificent, Master
Tôn giả Gotama!
Gotama!
Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những
Master Gotama has made the Dhamma clear in many
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ ways, as though he were turning upright what had been
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đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối overthrown, revealing what was hidden, showing the way to
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp one who was lost, or holding up a lamp in the darkness for
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày those with eyesight to see forms.
giải thích.
Chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy
We go to Master Gotama for refuge and to the Dhamma
y chúng Tỷ-kheo Tăng.
and to the Sangha of bhikkhus.
Mong Tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng con làm
From today let Master Gotama accept us as lay followers
những người cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng who have gone to him for refuge for life.”
con xin trọn đời quy ngưỡng.
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).
619. MA: The Buddha began by asking this question
because the village of Sālā was situated at the entrance to a
forest, and many recluses and brahmins of diverse creeds
would stay there overnight, expounding their own views and
tearing down the views of their opponents. This left the
villagers perplexed, unable to commit themselves to a
particular teaching.
620. Apaṇṇakadhamma. MA explains this as a teaching
that is uncontradictable, free from ambiguity, definitely
acceptable (aviraddho advejjhagāmī ekaṁsagāhiko). The
term also occurs at AN 3:16/i.113 and AN 4:71/ii.76.
621. The three views discussed in §§5, 13 and 21 are
called wrong views with fixed evil result (niyatā micchā
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diṭṭhi). To adhere to them with firm conviction closes off the
prospect of a heavenly rebirth and the attainment of
liberation. For a fuller discussion see Bodhi, Discourse on
the Fruits of Recluseship, pp. 79–83. The examination of
these views unfolds according to the following pattern: The
Buddha discloses the wrong view A and its antithesis B.
Taking up A for examination first, in A.i he shows the
pernicious effect of this view on bodily, verbal, and mental
conduct. In A.ii he proceeds from the judgement that the
view is actually wrong and elicits additional negative
consequences of its adoption. Then in A.iii he shows how a
wise person comes to the conclusion that whether or not the
view is true, it serves his best interest to reject it.
Next, position B is considered. In B.i the Buddha
describes the wholesome influence of this view on conduct.
In B.ii he elicits additional positive consequences of
adopting such a view. And in B.iii he shows how a wise
person comes to the conclusion that, irrespective of its
actual veracity, it serves his best interest to conduct his
affairs as though the view is true.
622. See n.425 for clarification of several expressions
used in the formulation of this view.
623. The Pali terms are susīlya and dusīlya. Since “corrupt
virtue” sounds self-contradictory, “conduct” has been used
in my rendering of the latter expression. Ñm had used
“unvirtuousness.”
624. He has made himself safe (sotthi) in the sense that
he will not be subject to suffering in a future existence.
However, he is still liable to the types of suffering to be
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encountered in this existence, which the Buddha is about to
mention.
625. Natthikavāda, lit. “the doctrine of non-existence,” is
so called because it denies the existence of an afterlife and
of kammic retribution.
626. His undertaking of the incontrovertible teaching
“extends only to one side” in the sense that he makes
himself safe with regard to the next life only on the
presupposition that there is no afterlife, while if there is an
afterlife he loses on both counts.
627. Atthikavāda: the affirmation of the existence of an
afterlife and of kammic retribution.
628. His undertaking “extends to both sides” since he
reaps the benefits of his view affirming the afterlife whether
or not an afterlife actually exists.
629. This doctrine of non-doing (akiriyavāda), in the
Sāmannaphala Sutta (DN 2.17/i.52–53), is attributed to
Pūraṇa Kassapa. Although on first encounter the view
seems to rest on materialist premises, as the previous
nihilistic view does, there is canonical evidence that Pūraṇa
Kassapa subscribed to a fatalistic doctrine. Thus his moral
antinomianism probably follows from the view that all action
is predestined in ways that abrogate the ascription of moral
responsibility to its agent. See Basham, History and
Doctrines of the Ājīvikas, p. 84.
630. This is the doctrine of non-causality (ahetukavāda)
maintained by the Ājīvaka leader Makkhali Gosāla, called in
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the Sāmannaphala Sutta the doctrine of purification by
saṁsāra (saṁsārasuddhi, DN 2.21/i.54). The philosophy of
Makkhali Gosāla has been examined in detail by Basham,
History and Doctrines of the Ājīvikas, Chapters 12 and 13. A
translation of the Dīgha commentary on this doctrine will be
found in Bodhi, Discourse on the Fruits of Recluseship, pp.
70–77.
631. Niyati, destiny or fate, is the primary explanatory
principle in Makkhali’s philosophy, “circumstance and
nature” (sangatibhāva) seem to be its modes of operation in
external events and in the constitution of the individual,
respectively. The six classes (abhijāti) are six gradations of
human beings according to their level of spiritual
development, the highest being reserved for the three
mentors of the Ājīvakas mentioned at MN 36.5. On the six
classes, see Bodhi, Discourse on the Fruits of Recluseship,
pp. 73–75. Also, AN 6:57/iii.383–84.
632. This is a denial of the four immaterial planes of
existence, the objective counterparts of the four immaterial
meditative attainments.
633. These are the gods of the planes corresponding to
the four jhānas. They possess bodies of subtle matter,
unlike the gods of the immaterial planes who consist entirely
of mind without any admixture of matter.
634. MA: Even though the wise man discussed here has
doubts about the existence of the immaterial planes, he
attains the fourth jhāna, and on the basis of that he attempts
to attain the immaterial absorptions. If he fails he is certain
of rebirth in the fine-material planes, but if he succeeds he
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will be reborn in the immaterial planes. Thus for him this
wager is an “incontrovertible teaching.”
635. MA: Cessation of being (bhavanirodha) here is
Nibbāna.
636. MA: Even though this person has doubts about the
existence of Nibbāna, he attains the eight meditative
attainments, and then, using one of those attainments as a
basis, he develops insight, thinking: “If there is cessation,
then I will reach arahantship and attain Nibbāna.” If he fails
he is certain of rebirth in the immaterial planes, but if he
succeeds he reaches arahantship and attains Nibbāna.
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