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7. Kinh Jāliya 
7. About Jāliya  
(Jāliya Sutta) 

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

 

7. Kinh Jāliya (P. Jāliya Sutta, H. 闍利經) không có bản 

tương đương trong bộ Trường A-hàm, Nhân dịp hai vị xuất 
gia thảo luận về thân và tâm là đồng nhất hay dị biệt, đức 
Phật hướng dẫn cách phát triển trí tuệ trên nền tảng bốn 
chân lý Thánh để vượt qua mọi khổ đau. 

 

 
7. Jāliya Sutta: About Jaliya merely repeats the last part 

of Sutta 6. 
 

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu English Translation from Pāli: Maurice Walshe 

  
1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, 

vườn Ghositārāma. 
 
Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Muṇḍiya và Jāliya, đệ tử của 

Dārupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên những lời 
chúc tụng thân hữu và xã giao với Ngài rồi đứng một bên. 
Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với Ngài như sau: 

[159] 1. THUS HAVE I HEARD.
188

 Once the Lord was 
staying at Kosambi, in the Ghosita Park. 

 
And two wanderers, Mandissa and Jāliya, the pupil of the 

wooden-bowl ascetic, came to him, exchanged courtesies 
with him and sat down to one side ... 

(verses 1 — 5 = Sutta 6, verses 15 — 19). [160] 
    
- Này Hiền giả, mạng căn và thân thể là một hay là khác?   
    
- Này Hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.   
    
- Vâng, Hiền giả!   
    
Hai vị xuất gia trả lời đức Thế Tôn như thế và Ngài nói 

như sau: 
  

    
2. - Này Hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời, vị A-la-hán, 

Chánh Ðẳng Giác ... 
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(tương tự như kinh "Sa-môn quả", đoạn kinh 41-82) ... 
Này Hiền giả, như vậy vị Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh... 

chứng và an trú Sơ thiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết 
như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề 
"Mạng căn và thân thể là một hay khác" không? 

    
Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy 

sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thể là một 
hay là khác". 

  

    
Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, nhưng Ta không nói: 

"Mạng căn và thân thể là một hay là khác". 
  

    
3. Chứng và an trú đệ nhị thiền... đệ tam thiền... đệ tứ 

thiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, 
vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thể 
là một hay khác" không? 

  

    
Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy vị ấy 

sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thể là một 
hay là khác". 

  

    
Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng 

Ta không nói "Mạng căn và thân thể là một hay là khác". 
  

    
4. Vị Tỷ-kheo ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này 

Hiền giả, khi vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có 
sẵn sàng đề cập đến vấn đề: "Mạng căn và thân thể là một 
hay là khác" không? 

  

    
Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị 

ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề: "Mạng căn và thân thể là 
một hay là khác". 
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Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng 

Ta không nói "Mạng căn và thân thể là một hay là khác". 
  

    
5. Vị ấy biết: "Sau đời này sẽ không có đời khác nữa". 

Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy 
có sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thể là 
một hay là khác" không? 

  

    
Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, vị ấy sẵn sàng đề 

cập đến vấn đề "Mạng căn và thân thể là một hay là khác". 
Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng Ta 
không nói "Mạng căn và thân thể là một hay là khác". 

  

    
Ðức Thế Tôn thuyết như vậy. Hai vị du sĩ hoan hỷ tín thọ 

lời Thế Tôn dạy. 
Thus the Lord spoke, and the two wanderers rejoiced at 

his words. 
 

 Notes 
  
 The numbers in square brackets [ ] in the actual text refer 

to the page number of the Dīgha Nikāya of the Pali Text 
Society's edition in Pali. 

  
 188. For some reason the last part of Sutta 6 is here 

repeated as a separate Sutta. 
 

 


