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125. Dantabhūmi Sutta: The Grade of the Tamed. By
125. Kinh Điều ngự địa (P. Dantabhūmisuttaṃ, H. 調御
122
地經) tương đương Điều ngự địa kinh. Nhân câu chuyện analogy with the taming of an elephant, the Buddha explains
Vương tử Jayasena không tin người tu xa lìa được 5 dục how he tames his disciples.
lạc, đức Phật dùng ẩn dụ con voi chưa được thuần hóa và
ẩn dụ người ở đỉnh núi kể phong cảnh đó cho người dưới
chân núi để mô tả cảnh giới lìa ái dục của bậc chân tu, giải
phóng khổ đau. Đức Phật khuyến khích các đệ tử sống đạo
đức, phòng hộ 6 giác quan, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh
giác, vượt khỏi chướng ngại, chánh niệm trong các uy nghi,
dứt 5 trói buộc tâm, tu 4 niệm xứ, chứng đắc 4 thiền, đạt
được giác ngộ.
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 ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana One was living at Rājagaha in the Bamboo Grove, the
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa).
Squirrels’ Sanctuary.
Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở
tại am thất Aranna. Rồi vương tử Jayasena trong khi tản bộ
du hành, đi đến Sa-di Aciravata, sau khi đến nói lên với Sadi Aciravata những lời chào đón hỏi thăm; sau khi đến, nói
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống
một bên. Ngồi một bên, vương tử Jayasena nói với Sa-di
Aciravata:
-- Tôn giả Aggivessana, tôi có nghe như sau: "Ở đây Tỷ1

2. Now on that occasion the novice Aciravata was living in
a forest hut. Then Prince Jayasena, while wandering and
walking for exercise, went to the novice Aciravata and
exchanged greetings with him.1174 When this courteous and
amiable talk was finished, he sat down at one side and said
to the novice Aciravata:
“Master Aggivessana, I have heard that a bhikkhu who

kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sẽ được abides here diligent, ardent, and resolute can achieve
nhứt tâm".
unification of mind.”
-- Sự việc là vậy, này Vương tử! Sự việc là vậy, này
“That is so, prince, that is so. A bhikkhu who abides here
Vương tử! Ở đây, Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt diligent, ardent, and resolute can achieve unification of
tâm, tinh cần sẽ chứng được nhứt tâm.
mind.”
-- Thật là tốt lành nếu Tôn giả Aggivessana thuyết pháp
3. “It would be good if Master Aggivessana would teach
cho tôi như đã được nghe, như đã được học.
me the Dhamma as he has heard it and mastered it.”
-- Này Vương tử, tôi không có thể thuyết pháp cho
“I cannot teach you the Dhamma, prince, as I have heard
Vương tử như đã được nghe, như đã được học.
it and mastered it.
Nếu nay tôi thuyết pháp cho Vương tử như đã được
For if I were to teach you the Dhamma as I have heard it
nghe, như đã được học, và nếu Vương tử không hiểu lời tôi and mastered it, you would not understand the meaning of
nói, như vậy sẽ làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn.
my words, and that would be wearying and troublesome for
me.” [129]
-- Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã
4. “Let Master Aggivessana teach me the Dhamma as he
được nghe, như đã được học! Rất có thể, tôi sẽ hiểu ý has heard it and mastered it. Perhaps I can understand the
nghĩa lời nói của Tôn giả Aggivessana.
meaning of his words.”
-- Này Vương tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vương tử như
“I shall teach you the Dhamma, prince, as I have heard it
đã được nghe, như đã được học.
and mastered it.
Nếu Vương tử có thể hiểu ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy
If you can understand the meaning of my words, that will
là tốt đẹp.
be good.
Nếu Vương tử không thể hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại
But if you cannot understand the meaning, then leave it at
trên sự trạng của mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa!
that and do not question me about it further.”
-- Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã
“Let Master Aggivessana teach me the Dhamma as he
được nghe, như đã được học!
has heard it and mastered it.
Nếu tôi có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Tôn giả
If I can understand the meaning of his words, that will be
Aggivessana, như vậy là tốt đẹp.
good.
Nếu tôi không có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Tôn
If I cannot understand the meaning, then I will leave it at
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giả Aggivessana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi, ở that and I will not question him about it further.”
đây, tôi sẽ không hỏi Tôn giả Aggivessana thêm nữa.
Rồi Sa-di Aciravata thuyết pháp cho vương tử Jayasena
5. Then the novice Aciravata taught Prince Jayasena the
như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe vậy, Dhamma as he had heard it and mastered it. After he had
Vương tử nói với Sa-di Aciravata như sau:
spoken, Prince Jayasena remarked:
-- Sự việc không phải là như vậy, Tôn giả Aggivessana;
“It is impossible, Master Aggivessana, it cannot happen
trường hợp không phải là như vậy, rằng Tỷ-kheo sống that a bhikkhu who abides diligent, ardent, and resolute can
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể chứng đắc achieve unification of mind.”
nhất tâm.
Rồi Vương tử Jayasena sau khi nói lên với Sa-di
Then, having declared to the novice Aciravata that this
Aciravata sự việc không phải như vậy và trường hợp không was impossible and could not happen, Prince Jayasena
phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
rose from his seat and departed.
Rồi Sa-di Aciravata, sau khi vương tử Jayasena ra đi
không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Sa-di Aciravata
kể lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vương tử
Jayasena.
Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Sa-di Aciravata:

6. Soon after Prince Jayasena had left, the novice
Aciravata went to the Blessed One. After paying homage to
the Blessed One, he sat down at one side and reported to
the Blessed One his entire conversation with Prince
Jayasena.
When he had finished, the Blessed One said to him:

-- Như vậy, này Aggivessana, nào có lợi ích gì? Vương
tử Jayasenna sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư
tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết
truy cầu dục,
lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng (quả vị) chỉ
có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được. Chỉ có
ly dục mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới chứng được;
sự kiện như vậy không xảy ra.
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7. “Aggivessana, how is it possible that Prince Jayasena,
living in the midst of sensual pleasures, enjoying sensual
pleasures, being devoured by thoughts of sensual
pleasures, being consumed by the fever of sensual
pleasures, bent on the search for sensual pleasures, [130]
could know, see, or realise that which must be known
through renunciation, seen through renunciation, attained
through renunciation, realised through renunciation?
That is impossible.

Này Aggivessana, ví như giữa các con voi, con ngựa hay
con bò được dạy điều phục có hai con voi, hai con ngựa
hay hai con bò được dạy điều phục, được khéo huấn luyện;
và có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò không được
khéo điều phục, không được khéo huấn luyện.
Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Hai con voi, hai
con ngựa hay hai con bò, được khéo điều phục, được khéo
huấn luyện, các con ấy có thể đi đến khả năng điều phục
(dantakaranam), có thể đạt đến điều phục địa không?
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

8. “Suppose,1175 Aggivessana, there were two tamable
elephants, horses, or oxen that were well tamed and well
disciplined, and two tamable elephants, horses, or oxen that
were untamed and undisciplined.
What do you think, Aggivessana? Would the two tamable
elephants, horses, or oxen that were well tamed and well
disciplined, being tamed, acquire the behaviour of the
tamed, would they arrive at the grade of the tamed?”

-- Còn hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được dạy
điều phục, nhưng không được khéo điều phục, không được
khéo huấn luyện, các con ấy không được điều phục, có thể
đi đến khả năng điều phục,
không được điều phục có thể đạt đến điều phục địa, như
hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều
phục, được khéo huấn luyện kia không?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.

— “But would the two tamable elephants, horses, or oxen
that were untamed and undisciplined, being untamed,
acquire the behaviour of the tamed,
would they arrive at the grade of the tamed, like the two
tamable elephants, horses, or oxen that were well tamed
and well disciplined?”

— “Yes, venerable sir.”

— “No, venerable sir.”

-- Cũng vậy, này Aggivessana, vương tử Jayasena sống
— “So too, Aggivessana, it is impossible that Prince
giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai Jayasena, living in the midst of sensual pleasures,…
nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục,
could know, see, or realise that which must be known
lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng (quả vị) chỉ through renunciation, seen through renunciation, attained
có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có through renunciation, realised through renunciation.
ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện
như vậy không xảy ra.
Ví như, này Aggivessana, một hòn núi lớn không xa làng
9. “Suppose, Aggivessana, there were a high mountain
hay thị trấn. Và có hai người bạn, tay trong tay đi ra khỏi not far from a village or town, and two friends would leave
làng hay thị trấn ấy, và đi đến hòn núi kia.
the village or town and approach the mountain hand in
Sau khi đến, một người bạn đứng dưới chân núi, còn hand.
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người bạn kia leo lên đỉnh núi.

Having reached it, one friend would remain below at the
foot of the mountain while the other would climb to the top.

Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với người
bạn đứng trên đỉnh núi: "Này Bạn thân, Bạn đứng trên đỉnh
núi, Bạn thấy những gì?"
Người kia nói: "Này Bạn thân, đứng trên đỉnh núi tôi thấy
các vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái,
các ao hồ khả ái".

Then the friend who remained below at the foot of the
mountain would say to the friend who stood on the top:
‘Well, friend, what do you see, standing on top of the
mountain?’
And the other replied: ‘Standing on top of the mountain,
friend, I see lovely parks, lovely groves, lovely meadows,
and lovely ponds.’

Người kia nói: "Không có sự kiện này, này Bạn thân,
Then the first friend would say: ‘It is impossible, [131]
không có trường hợp này, Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể friend, it cannot happen that while standing on top of the
thấy các khu vườn khả ái, khu rừng khả ái, các đất bằng mountain you should see lovely parks, lovely groves, lovely
khả ái, các ao hồ khả ái".
meadows, and lovely ponds.’
Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống
“Then the other friend would come down to the foot of the
chân núi, nắm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi, để bạn mountain, take his friend by the arm, and make him climb to
nghỉ thở một thời gian, rồi nói: "Này Bạn thân, nay Bạn có the top of the mountain. After giving him a few moments to
thể thấy gì, khi Bạn đứng trên đỉnh núi?"
catch his breath, he would ask: ‘Well, friend, standing on top
of the mountain, what do you see?’
Và người bạn ấy có thể nói: "Này Bạn thân, nay đứng
trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng
khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái".
Người kia có thể nói như sau: "Vừa rồi, này Bạn thân,
chúng tôi hiểu Bạn nói: "Không thể có sự kiện này, này Bạn
thân, không thể có trường hợp này, Bạn đứng trên đỉnh núi
lại có thể thấy các khu vườn khả ái... các ao hồ khả ái".

And his friend would reply: ‘Standing on top of the
mountain, friend, I see lovely parks, lovely groves, lovely
meadows, and lovely ponds.’
Then the other would say: ‘Friend, just a little earlier we
heard you say: “It is impossible, friend, it cannot happen that
while standing on top of the mountain you should see lovely
parks… lovely ponds.”

Nhưng nay chúng tôi hiểu Bạn nói: "Này Bạn thân, nay
But just now we heard you say: “Standing on top of the
đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái... các ao hồ mountain, friend, I see lovely parks… lovely ponds.”’
khả ái".
Then the first friend would reply: ‘Because I was
5

Người kia nói như sau: "Này Bạn thân, vì tôi bị che khuất obstructed by this high mountain, friend, I did not see what
bởi sườn núi này, nên không thấy được những điều đáng was there to be seen.’
thấy".
Cũng vậy, nhưng to lớn hơn, này Aggivessana, là Vương
tử Jayasena, bị che khuất, bị chận đứng, bị chướng ngại, bị
bao vây bởi vô minh uẩn này.
Vương tử Jayasena sống giữa các dục, thọ hưởng các
dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt,
tha thiết truy cầu dục,
lại có thể biết, có thể thấy hay có thể chứng (quả vị) chỉ
có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có
ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được; sự kiện
như vậy không xảy ra.

10. “So too, Aggivessana, Prince Jayasena is obstructed,
hindered, blocked, and enveloped by a still greater mass
than this — the mass of ignorance.
Thus it is impossible that Prince Jayasena, living in the
midst of sensual pleasures,…
could know, see, or realise that which must be known
through renunciation, seen through renunciation, attained
through renunciation, realised through renunciation.

Nếu hai ví dụ này được Ông đề cập cho Vương tử
11. “Aggivessana, if these two similes had occurred to you
Jayasena, thời Vương tử Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông [with reference] to Prince Jayasena, he would have
và khi đã tin tưởng, sẽ hành động đúng theo cung cách một spontaneously acquired confidence in you, and being
người đã tin tưởng Ông.
confident, would have shown his confidence to you.”
-- Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi đến
“Venerable sir, how could these two similes have occurred
từ nơi con cho Vương tử Jayasena, khởi lên một cách tự to me [with reference] to Prince Jayasena as they occur to
nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được? the Blessed One, since they are spontaneous and have
never been heard before?”
-- Ví như, này Aggivessana, một vị vua Sát-đế-lỵ đã quán
[132] 12. “Suppose, Aggivessana, a head-anointed noble
đảnh bảo người nài voi: "Này Tượng sư, hãy cưỡi con king addresses his elephant woodsman thus: ‘Good
vương tượng, đi vào rừng có voi; khi Ông thấy con voi rừng, elephant woodsman, mount the king’s elephant, enter the
hãy cột nó lại vào cổ con vương tượng".
elephant wood, and when you see a forest elephant, bind
-- "Thưa vâng, Ðại vương". Này Aggivessana, người him by the neck to the king’s elephant.’
tượng sư vâng theo lời vị vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán
Having replied ‘Yes, sire,’ the elephant woodsman mounts
đảnh, cỡi con vương tượng, vào trong rừng có voi, thấy con the king’s elephant, enters the elephant wood, and when he
voi rừng, cột con voi rừng ấy vào cổ con vương tượng.
sees a forest elephant, binds him by the neck to the king’s
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elephant.
Con vương tượng kéo nó ra chỗ ngoài trời. Cho đến như
The king’s elephant leads him out into the open. It is in
vậy, này Aggivessana, con voi rừng được đi đến chỗ ngoài this way that a forest elephant comes out into the open; for
trời. Nhưng này Aggivessana, con voi rừng còn có sự tham the forest elephant clings to the elephant wood.
luyến tức là đối với rừng có voi.
Người tượng sư tâu với vị vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán
đảnh về con voi rừng ấy. "Tâu Ðại vương, con voi rừng đã
ra chỗ ngoài trời".
Rồi vị vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh bảo người điều
phục voi: "Hãy đến, này người Ðiều phục voi, hãy điều phục
con voi rừng này bằng cách điều phục nếp sống rừng của
nó, bằng cách điều phục tâm tư rừng núi, bằng cách điều
phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não đối với rừng núi của nó
bằng cách làm cho nó thích thú với thôn làng, và bằng
cách làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người".

“Then the elephant woodsman informs the head-anointed
noble king: ‘Sire, the forest elephant has come out into the
open.’
The king addresses his elephant tamer thus: ‘Come, good
elephant tamer, tame the forest elephant. Subdue his forest
habits, subdue his forest memories and intentions, subdue
his distress, fatigue, and fever over leaving the forest.
Get him to take delight in the town, inculcate in him habits
congenial to human beings.’

-- "Thưa vâng, tâu Ðại vương". Này Aggivessana, người
Having replied ‘Yes, sire,’ the elephant tamer plants a
điều phục voi vâng theo lời vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán large post in the earth and binds the forest elephant to it by
đảnh, đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng, để the neck in order to subdue his forest habits…
điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng
and to inculcate in him habits congenial to human beings.
núi, để điều phục sự suy tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng
núi,
để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen
thuộc với nếp sống loài người.
Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng những lời nhẹ
“Then the elephant tamer addresses the elephant with
nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều words that are gentle, pleasing to the ear, and loveable, as
người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ.
go to the heart, are courteous, desired by many, and
Và này Aggivessana, con voi rừng khi được nói với agreeable to many.
những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh
When the forest elephant [133] is addressed by such
nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan words, he listens, gives ear, and exerts his mind to
7

hỷ, liền nghe, lóng tai, trú tâm vào học hỏi (anna).
Tiếp đến người điều phục voi đem cỏ và nước cho con
voi rừng. Này Aggivessana, khi con voi rừng nhận cỏ và
nước, người điều phục voi mới nghĩ: "Nay con voi rừng sẽ
sống".

understand.
The elephant tamer next rewards him with grass-fodder
and water. When the forest elephant accepts the grassfodder and water from him, the elephant tamer knows: ‘Now
the king’s elephant will live!’

Rồi người điều phục voi khiến (con voi rừng) làm thêm
một động tác khác: "Này Bạn, nhặt lên! Này Bạn, đặt
xuống!"
Này Aggivessana, sau khi con vương tượng vâng theo
lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy nhặt lên, đặt
xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động
tác khác: "Này Bạn, đi tới! Này Bạn, đi lui!"
Này Aggivessana, sau khi con vương tượng vâng theo
lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy đi tới, đi lui
rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác
khác: "Này Bạn, đứng dậy! Này Bạn, ngồi xuống!"

“Then the elephant tamer trains him further thus: ‘Take up,
put down!’
When the king’s elephant obeys his tamer’s orders to take
up and put down and carries out his instructions, the
elephant tamer trains him further thus: ‘Go forward, go
back!’
When the king’s elephant obeys his tamer’s orders to go
forward and go back and carries out his instructions, the
elephant tamer trains him further thus: ‘Get up, sit down!’

Này Aggivessana, sau khi con vương tượng vâng theo
lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đứng dậy,
ngồi xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một
động tác khác tên gọi "bất động".
Nó cột cái khiên bằng gỗ vào cái vòi của con vật to lớn,
và một người tay cầm ngọn giáo ngồi trên cổ, và xung
quanh một số người tay cầm ngọn giáo đứng bao vây. Và
người điều phục voi, tay cầm một ngọn giáo với cán cây
dài, đứng ở phía trước.

When the king’s elephant obeys his tamer’s orders to get
up and sit down and carries out his instructions, the
elephant tamer trains him further in the task called
imperturbability.
He ties a giant plank to his trunk; a man with a lance in his
hand sits on his neck; men with lances in their hands
surround him on all sides; and the elephant tamer himself
stands in front of him holding a long lance pole.

Con voi ấy làm động tác bất động, không có di động chân
When the elephant is being trained in the task of
trước, không có di động chân sau, không có di động thân imperturbability, he does not move his forelegs or his
trước, không có di động thân sau, không di động đầu, hindlegs; he does not move his forequarters or his
không có di động tai, không có di động ngà, không có di hindquarters; he does not move his head, ears, tusks, tail,
động vòi.
or trunk.
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Con vương tượng là con voi có thể nhẫn chịu đao, kiếm,
tên, búa chém bắn, nhẫn chịu tiếng vang động của trống
lớn, trống nhỏ, tù và,
như là vàng ròng tẩy sạch các tỳ vết nhơ bẩn, xứng đáng
được vua dùng, một sở hữu của vua, một biểu tượng của
vua.

The king’s elephant is able to endure blows from spears,
blows from swords, blows from arrows, blows from other
beings, and the thundering sounds of drums, kettledrums,
trumpets, and tomtoms.
Being rid of all faults and defects, purged of flaws, he is
worthy of the king, in the king’s service, considered one of
the factors of a king. [134]

Cũng vậy, này Aggivessana, ở đây, Như Lai xuất hiện ở
13–14. “So too, Aggivessana, a Tathāgata appears in the
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện world, accomplished, fully enlightened…
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu,
(as Sutta 51, §§12–13)…
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
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
9

he shaves off his hair and beard, puts on the yellow robe,

gia đình, sống không gia đình". Một thời gian sau, người ấy and goes forth from the home life into homelessness.
bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc
It is in this way that a noble disciple comes out into the
nhỏ, hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo open; for gods and humans cling to the five cords of sensual
cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
pleasure.
Cho đến đây, này Aggivessana, là vị Thánh đệ tử đi đến
chỗ ngoài trời. Nhưng này Aggivessana, các vị Thiên, Nhân
có tham ái này, tức là năm dục công đức.
Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy: "Hãy đến,
này Tỷ-kheo, hãy giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự
của giới bổn Pātimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy
nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học
trong học pháp!"

15. “Then the Tathāgata disciplines him further: ‘Come,
bhikkhu, be virtuous, restrained with the restraint of the
Pātimokkha, be perfect in conduct and resort, and seeing
fear in the slightest fault, train by undertaking the training
precepts.’

Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã giữ giới,
16. “When, Aggivessana, the noble disciple is virtuous…
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pātimokkha, đầy and seeing fear in the slightest fault, trains by undertaking
đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ the training precepts, then the Tathāgata disciplines him
nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp, Như Lai lại huấn further:
luyện thêm cho vị đệ tử ấy:
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy bảo hộ các căn! Khi mắt thấy
‘Come, bhikkhu, guard the doors of your sense faculties.
sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng On seeing a form with the eye, do not grasp at its signs and
riêng.
features.
Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế
Since, if you were to leave the eye faculty unguarded, evil
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên,
unwholesome states of covetousness and grief might invade
hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực you, practise the way of its restraint,
hành sự hộ trì con mắt.
guard the eye faculty, undertake the restraint of the eye
Khi tai nghe tiếng,
faculty.
mũi ngửi hương,
On hearing a sound with the ear…
lưỡi nếm vị,
On smelling an odour with the nose…
thân cảm xúc,
On tasting a flavour with the tongue…
ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ
On touching a tangible with the body…
có nắm giữ tướng riêng.
On cognizing a mind-object with the mind, do not grasp at
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its signs and features.
Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự,
Since, if you were to leave the mind faculty unguarded,
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy chế evil unwholesome states of covetousness and grief might
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý invade you, practise the way of its restraint, guard the mind
căn".
faculty, undertake the restraint of the mind faculty.’
Này Aggivessana, sau khi Thánh đệ tử đã hộ trì các căn,
17. “When, Aggivessana, the noble disciple guards the
Như Lai huấn luyện thêm vị Thánh đệ tử ấy:
doors of his sense faculties, then the Tathāgata disciplines
him further:
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa,
không phải để đam mê, không phải để trang sức, không
phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì,
được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì Phạm hạnh,
nghĩ rằng:
"Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi
lên các cảm thọ mới. Và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống
được an ổn".

‘Come, bhikkhu, be moderate in eating. Reflecting wisely,
you should take food neither for amusement nor for
intoxication nor for the sake of physical beauty and
attractiveness, but only for the endurance and continuance
of this body, for ending discomfort, and for assisting the holy
life, considering:
“Thus I shall terminate old feelings without arousing new
feelings and I shall be healthy and blameless and shall live
in comfort.”’

Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã tiết độ trong
18. “When, [135] Aggivessana, the noble disciple is
ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy:
moderate in eating, then the Tathāgata disciplines him
further:
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác!

‘Come, bhikkhu, be devoted to wakefulness.

Ban ngày khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột
During the day, while walking back and forth and sitting,
sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp.
purify your mind of obstructive states.
Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong
In the first watch of the night, while walking back and forth
khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại and sitting, purify your mind of obstructive states.
pháp.
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Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên
In the middle watch of the night you should lie down on
phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với the right side in the lion’s pose with one foot overlapping the
nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy.
other, mindful and fully aware, after noting in your mind the
time for rising.
Ban đêm canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh
After rising, in the last watch of the night, while walking
hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các back and forth and sitting, purify your mind of obstructive
chướng ngại pháp".
states.’
Này Aggivessana, sau khi Thánh đệ tử đã chú tâm cảnh
19. “When, Aggivessana, the noble disciple is devoted to
giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ấy:
wakefulness, then the Tathāgata disciplines him further:
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh
giác! 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".

‘Come, bhikkhu, be possessed of mindfulness and full
awareness. Act in full awareness when going forward and
returning…
when looking ahead and looking away… when flexing and
extending your limbs… when wearing your robes and
carrying your outer robe and bowl…
when eating, drinking, consuming food, and tasting…
when defecating and urinating… when walking, standing,
sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent.’

Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã thành tựu
20. “When, Aggivessana, the noble disciple possesses
chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy:
mindfulness and full awareness, then the Tathāgata
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy lựa một trú xứ thanh vắng, disciplines him further:
khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi
‘Come, bhikkhu, resort to a secluded resting place: the
tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm!"
forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside
cave, a charnel ground, a jungle thicket, an open space, a
heap of straw.’
Vị ấy lựa chọn một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây,
21. “He resorts to a secluded resting place: the forest… a
ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, heap of straw. On returning from his almsround, after his
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ngoài trời, đống rơm. Vị ấy sau khi ăn xong, trên đường meal he sits down, folding his legs crosswise, setting his
khất thực trở về, ngồi xuống, kiết-già, giữ lưng cho thẳng, body erect, and establishing mindfulness before him.
trú niệm trước mặt.
Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái,
Abandoning covetousness for the world, he abides with a
gột rửa tâm hết tham ái,
mind free from covetousness; he purifies his mind from
từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận,
covetousness.
lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình,
Abandoning ill will and hatred, he abides with a mind free
gột rửa tâm hết sân hận.
from ill will,
compassionate for the welfare of all living beings;
he purifies his mind from ill will and hatred.
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 hối quá,
nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá.
Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ,
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với
thiện pháp.

Abandoning sloth and torpor, he abides free from sloth
and torpor, percipient of light, mindful, and fully aware; he
purifies his mind from sloth and torpor.
Abandoning restlessness and remorse, he abides
unagitated with a mind inwardly peaceful; he purifies his
mind from restlessness and remorse. [136]
Abandoning doubt, he abides having gone beyond doubt,
unperplexed about wholesome states; he purifies his mind
from doubt.

Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái
22. “Having thus abandoned these five hindrances,
làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ,
imperfections of the mind that weaken wisdom,
vị ấy sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác,
he abides contemplating the body as a body, ardent, fully
chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời,
aware, and mindful, having put away covetousness and
quán thọ trên các cảm thọ...
grief for the world.
quán tâm trên tâm...
He abides contemplating feelings as feelings…
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh
mind as mind…
niệm để điều phục tham ưu ở đời.
mind-objects as mind-objects, ardent, fully aware, and
mindful, having put away covetousness and grief for the
world.1176
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Ví như, này Aggivessana, một người điều phục voi đóng
23. “Just as, Aggivessana, the elephant tamer plants a
một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục large post in the earth and binds the forest elephant to it by
nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi của the neck in order to subdue his forest habits…
nó, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi,
and to inculcate in him habits congenial to human beings,
để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen
thuộc với nếp sống loài người;
cũng vậy, này Aggivessana, bốn niệm xứ này là những
dây cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư
cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của các cư
sĩ,
để đạt được chánh lý (naya), để chứng ngộ Niết-bàn.

Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy:
-- Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy trú quán thân trên thân,
và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thân;
hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên
tầm liên hệ đến cảm thọ;
hãy trú quán tâm trên tâm,
chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm;
hãy trú quán pháp trên các pháp, và chớ có suy tư trên
tầm liên hệ đến các pháp.

so these four foundations of mindfulness are the bindings
for the mind of the noble disciple in order to subdue his
habits based on the household life, to subdue his memories
and intentions based on the household life, to subdue his
distress, fatigue, and fever based on the household life,
and in order that he may attain the true way and realise
Nibbāna.
24. “Then the Tathāgata disciplines him further:
‘Come, bhikkhu, abide contemplating the body as a body,
but do not think thoughts of sensual desire.
Abide contemplating feelings as feelings…
mind as mind…
mind-objects as mind-objects,
but do not think thoughts of sensual desire.’1177

Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một
25. “With the stilling of applied and sustained thought, he
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh enters upon and abides in the second jhāna…
nhất tâm.
the third jhāna…
Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc
the fourth jhāna.
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
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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, cùng
với các nét đại cương và các chi tiết.
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
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26–29. “When his concentrated mind is thus purified…
(as Sutta 51, §§24–27)…

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.
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
He understands: ‘Birth is destroyed, the holy life has been
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Ðối với tự lived, what had to be done has been done, there is no more
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thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải coming to any state of being.’
thoát".
Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần
làm đã làm; sau đời hiện tại, không có trở lui đời sống này
nữa".
Tỷ-kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm
30. “That bhikkhu is able to endure cold and heat, hunger
của muỗi, ruồi, gió, mặt trời và các loài bò sát,
and thirst, and contact with gadflies, mosquitoes, wind, the
các ác ngữ, các lời nói chửi mắng, vị ấy sống quen kham sun, and creeping things;
nhẫn với những cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau
he is able to endure ill-spoken, unwelcome words and
đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết,
arisen bodily [137] feelings that are painful, racking, sharp,
piercing, disagreeable, distressing, and menacing to life.
được gột sạch về uế nhiễm tham, sân, si. Vị ấy xứng
Being rid of all lust, hate, and delusion, purged of flaws,
đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chấp tay, là he is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of
vô thượng phước điền trên đời.
offerings, worthy of reverential salutations, an unsurpassed
field of merit for the world.
Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi già
chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện,
thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái
chết không được điều phục.
Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi bậc
trung;
nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi trẻ
chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện,
thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái
chết không được điều phục.

31. “If, Aggivessana, the king’s elephant dies in old age
untamed and undisciplined, then he is considered an old
elephant that has died an untamed death.
If the king’s elephant dies when middle-aged untamed and
undisciplined, then he is considered a middle-aged elephant
that has died an untamed death.
If the king’s elephant dies when young untamed and
undisciplined, then he is considered a young elephant that
has died an untamed death.

Cũng vậy, này Aggivessana, nếu vị Trưởng lão Tỷ-kheo
So too, Aggivessana, if an elder bhikkhu dies with his
chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời Trưởng lão Tỷ-kheo taints undestroyed, then he is considered an elder bhikkhu
được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục.
who has died an untamed death.
Nếu, này Aggivessana, một Tỷ-kheo trung niên;
If a bhikkhu of middle status dies with his taints
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nếu, này Aggivessana, một Tỷ-kheo thiếu niên chết với undestroyed, then he is considered a bhikkhu of middle
lậu hoặc chưa đoạn tân, thời Tỷ-kheo thiếu niên được gọi là status who has died an untamed death.
đã chết với cái chết không được điều phục.
If a newly ordained bhikkhu dies with his taints
undestroyed, then he is considered a newly ordained
bhikkhu who has died an untamed death.
Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi già
khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con vương
tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết được điều
phục.
Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi bậc
trung,
nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi trẻ
khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con vương
tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết được điều
phục.

32. “If, Aggivessana, the king’s elephant dies in old age
well tamed and well disciplined, then he is considered an old
elephant that has died a tamed death.
If the king’s elephant dies when middle-aged well tamed
and well disciplined, then he is considered a middle-aged
elephant that has died a tamed death.
If the king’s elephant dies when young well tamed and
well disciplined, then he is considered a young elephant that
has died a tamed death.

Cũng vậy, này Aggivessana, nếu một Trưởng lão Tỷkheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời Trưởng lão Tỷkheo được gọi là đã chết, với cái chết được điều phục.
Nếu, này Aggivessana, một trung niên Tỷ-kheo;
nếu, này Aggivessana, một thiếu niên Tỷ-kheo, với lậu
hoặc đã đoạn tận chết đi, thời vị thiếu niên Tỷ-kheo được
gọi là đã chết, với cái chết được điều phục.

So too, Aggivessana, if an elder bhikkhu dies with his
taints destroyed, then he is considered an elder bhikkhu
who has died a tamed death.
If a bhikkhu of middle status dies with his taints destroyed,
then he is considered a bhikkhu of middle status who has
died a tamed death.
If a newly ordained bhikkhu dies with his taints destroyed,
then he is considered a newly ordained bhikkhu who has
died a tamed death.”

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sa-di Aciravata hoan hỷ
That is what the Blessed One said. The novice Aciravata
tín thọ lời Thế Tôn dạy.
was satisfied and delighted in the Blessed One’s words.
Notes
The bracketed numbers [ ] embedded in the text refer to
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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).
1174. MA identifies Prince Jayasena as a son of King
Bimbisāra.
1175. The simile as at MN 90.11.
1176. Note that here the four foundations of mindfulness
are expounded in the place usually reserved for the four
jhānas.
1177. I translate on the basis of BBS and SBJ (supported
by a 1937 Sinhala edition) rather than PTS. Both BBS and
SBJ abridge the passage; where PTS reads
kāyūpasaṁhitaṁ and dhammūpasaṁhitaṁ, these two eds.
read kāmūpasaṁhitaṁ in both places, a significant
difference. I am told that the Chinese translation of the
Madhyama Āgama (the Skt counterpart of MN) has a
reading that corresponds to that of BBS and SBJ. The
Chinese version mentions all four jhānas.
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