
 

1 
 

100. Kinh Saṅgārava 
100. To Saṅgārava 
(Saṅgārava Sutta) 

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

 

100. Kinh Saṅgārava (P. Saṅgāravasuttaṃ, H. 傷歌邏經
).

100
 Bài kinh phân tích về sự khác biệt giữa niềm tin tâm 

linh và sự thật tâm linh trong thế giới tôn giáo. Các chất liệu 
và giá trị tâm linh chỉ có thật khi nó thích ứng với thực tế và 
nó phục vụ tích cực cho cuộc đời. 

 

 
100. Saṅgārava Sutta: To Saṅgārava. A brahmin student 

questions the Buddha about the basis on which he teaches 
the fundamentals of the holy life. 

 

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

Bhikkhu Bodhi 

  
Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại 

chúng Tỷ-kheo. 

1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed 
One was wandering in the Kosalan country with a large 
Sangha of bhikkhus. 

    
Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhānañjānī (Ða-na-

xa-ni) trú ở Caṇḍalakappa (Ðan-đạt-la-kiếp-ba) có lòng tín 
thành Phật, Pháp và Tăng. 

Rồi nữ Bà-la-môn Dhānañjānī sau khi bị trợt chân, thốt 
lên ba lần cảm hứng ngữ: "Ðảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-
la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Ðảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-
la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Ðảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-
la-hán, Chánh Ðẳng Giác!" 

2. Now on that occasion a brahmin woman named 
Dhānañjānī was staying at Caṇḍalakappa, having full 
confidence in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha.
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One time she stumbled, and [on recovering her balance] 
exclaimed three times: “Honour to the Blessed One, 
accomplished and fully enlightened! Honour to the Blessed 
One, accomplished and fully enlightened! Honour to the 
Blessed One, accomplished [210] and fully enlightened!” 

    
Lúc bấy giờ, một thanh niên Bà-la-môn tên Saṅgārava trú 

ở Caṇḍalakappa, tinh thông ba tập Veda, với tự vững, lễ 
nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, 

thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế 
luận và Ðại nhân tướng. 

Thanh niên Bà-la-môn Saṅgārava nghe nữ Bà-la-môn 

3. At the time there was a brahmin student named 
Sangārava staying at Caṇḍalakappa. He was a master of 
the Three Vedas, with their vocabularies, liturgy, phonology, 
and etymology, and the histories as the fifth; 

skilled in philology and grammar, he was fully versed in 
natural philosophy and in the marks of a Great Man. 
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Dhānañjānī nói như vậy, sau khi nghe, liền nói với nữ Bà-la-
môn Dhānañjānī: 

Having heard the brahmin woman Dhānañjānī utter those 
words, he said to her: 

    
-- Nữ Bà-la-môn Dhānañjānī này thật là hạ liệt! Nữ Bà-la-

môn Dhānañjānī này thật là suy đồi, vì rằng trong khi các 
Bà-la-môn đang còn sống lại nói lời ta thán Sa-môn trọc đầu 
ấy. 

“This brahmin woman Dhānañjānī must be disgraced and 
degraded, since when there are brahmins around she 
praises that bald-pated recluse.” 

    
-- Này Hiền giả thân mến, có phải Hiền giả chưa biết đến 

giới đức và tuệ đức của Như Lai? 
Này Hiền giả thân mến, nếu Hiền giả biết đến giới đức và 

tuệ đức của Như Lai, tôi nghĩ rằng, này Hiền giả thân mến, 
Hiền giả sẽ không nghĩ rằng Thế Tôn đáng bị mạ lỵ, đáng bị 
mắng nhiếc. 

[She replied:] “My dear sir, you do not know the virtue and 
wisdom of the Blessed One. 

If you knew that Blessed One’s virtue and wisdom, my 
dear sir, you would never think of abusing and reviling him.” 

    
-- Vậy thưa Bà, khi nào Sa-môn Gotama đến tại 

Caṇḍalakappa, Bà hãy báo tin cho tôi biết. 
“Then, madam, inform me when the recluse Gotama 

comes to Caṇḍalakappa.” 
    
-- Thưa vâng, Hiền giả. 
Nữ Bà-la-môn Dhānañjānī vâng đáp thanh niên Bà-la-

môn Saṅgārava. 

“Yes, dear sir,” the brahmin woman Dhānañjāni replied. 

    
Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala và đến 

Caṇḍalakappa. Tại đây, Thế Tôn trú tại Caṇḍalakappa, 
trong rừng xoài của các Bà-la-môn của bộ tộc Todeyya. 

4. Then, after wandering by stages in the Kosalan country, 
the Blessed One eventually arrived at Caṇḍalakappa. There 
in Caṇḍalakappa the Blessed One lived in the Mango Grove 
belonging to the brahmins of the Todeyya clan. 

    
Nữ Bà-la-môn Dhānañjānī được nghe: "Thế Tôn đã đến 

Caṇḍalakappa, trú tại Caṇḍalakappa, trong rừng xoài của 
các Bà-la-môn của bộ tộc Todeyya". Rồi nữ Bà-la-môn 
Dhānañjānī đi đến thanh niên Bà-la-môn Saṅgārava, sau 
khi đến, nói với thanh niên Bà-la-môn Saṅgārava: 

5. The brahmin woman Dhānañjānī heard that the 
Blessed One had arrived, so she went to the brahmin 
student Sangārava and told him: 
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-- Này Hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn ấy đã đến 
Caṇḍalakappa trú tại Caṇḍalakappa, trong rừng xoài của 
các vị Bà-la-môn của bộ tộc Todeyya. Này Hiền giả thân 
mến, nay Hiền giả làm những gì mà Hiền giả nghĩ là hợp 
thời. 

“My dear sir, the Blessed One has arrived in 
Caṇḍalakappa and he is living here in Caṇḍalakappa in the 
Mango Grove belonging to the brahmins of the Todeyya 
clan. Now, dear Sir, you may go at your own convenience.” 

    
-- Thưa Bà, vâng. 
Thanh niên Bà-la-môn Saṅgārava, vâng đáp nữ Bà-la-

môn Dhānañjānī, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Saṅgārava bạch 
Thế Tôn: 

“Yes, madam,” he replied. Then he went to the Blessed 
One and exchanged greetings with him. When this 
courteous [211] and amiable talk was finished, he sat down 
at one side and said: 

    
-- Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 

tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt 
được ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ 
thượng trí (abinnavesanaparamipatta). Tôn giả Gotama là 
thế nào đối với các vị ấy? 

6. “Master Gotama, there are some recluses and 
brahmins who claim [to teach] the fundamentals of the holy 
life after having reached the consummation and perfection 
of direct knowledge here and now.
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 Where among these 

recluses and brahmins does Master Gotama stand?” 
    
-- Này Bhāradvāja, Ta nói rằng, có sự sai khác giữa 

những vị tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng 
đạt được ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn 
nhờ thượng trí.  

7. “Bhāradvāja, I say that there is a diversity among those 
recluses and brahmins who claim [to teach] the 
fundamentals of the holy life after having reached the 
consummation and perfection of direct knowledge here and 
now.  

    
Này Bhāradvāja, có một số Sa-môn, Bà-la-môn theo tin 

đồn (hay truyền thống), do tin đồn (hay truyền thống), họ tự 
nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt được 
ngay hiện tại thông trí với cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, 
như các Bà-la-môn thông hiểu ba tập Veda. 

Nhưng này Bhāradvāja, có một số Sa-môn Bà-la-môn 
hoàn toàn chỉ do lòng tin, tự nhận rằng về căn bản Phạm 

There are some recluses and brahmins who are 
traditionalists, who on the basis of oral tradition claim [to 
teach] the fundamentals of the holy life after having reached 
the consummation and perfection of direct knowledge here 
and now; such are the brahmins of the Three Vedas. 

There are some recluses and brahmins who, entirely on 
the basis of mere faith, claim [to teach] the fundamentals of 
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hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu 
cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các nhà lý luận (các nhà 
suy tư). 

the holy life after having reached the consummation and 
perfection of direct knowledge here and now; such are the 
reasoners and investigators.
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Này Bhāradvāja, có một số Sa-môn, Bà-la-môn đối với 

các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri 
hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, 
do đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ 
ngạn nhờ thượng trí.  

There are some recluses and brahmins who, having 
directly known the Dhamma for themselves

920
 among things 

not heard before, claim [to teach] the fundamentals of the 
holy life after having reached the consummation and 
perfection of direct knowledge here and now. 

  
Ở đây, này Bhāradvāja, các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy đối 

với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình 
chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản 
Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và 
cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. 

 

  
Ta là một trong những vị ấy. Này Bhāradvāja, Ông cần 

phải hiểu theo nghĩa như vậy. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình 
chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng, về căn bản 
Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và 
cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, 

Ta là một trong những vị ấy. 

8. “I, Bhāradvāja, am one of those recluses and brahmins 
who, having directly known the Dhamma for themselves 
among things not heard before, claim [to teach] the 
fundamentals of the holy life after having reached the 
consummation and perfection of direct knowledge here and 
now. 

As to how I am one of those recluses and brahmins, that 
may be understood in the following way. 

    
Ở đây, này Bhāradvāja, thuở xưa, khi Ta chưa thành bậc 

Chánh Ðẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: "Ðời 
sống tại gia chật hẹp, nhiễm đầy bụi đời; đời sống xuất gia 
phóng khoáng như ngoài trời. 

Thật không dễ gì sống tại gia, có thể sống đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng 
bạch như vỏ ốc. Vậy Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 

9. “Here, Bhāradvāja, before my enlightenment, while I 
was still only an unenlightened Bodhisatta, I considered 
thus: ‘Household life is crowded and dusty; life gone forth is 
wide open. 

It is not easy while living in a home to lead the holy life 
utterly perfect and pure as a polished shell. Suppose I 
shave off my hair and beard, put on the yellow robe, and go 
forth from the home life into homelessness.’ 
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Rồi này Bhāradvāja, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, 

niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh 
xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không 
bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

10–13. “Later, Bhāradvāja, [212] while still young… (as 
Sutta 26, §§14–17)…  

    
Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm 

cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara 
Kalama ở, khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: "Hiền 
giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này". 

Này Bhāradvāja, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói 
với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như 
vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bổn sư của mình 
chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú".  

  

    
Này Bhāradvāja, và không bao lâu Ta đã thông suốt pháp 

ấy một cách mau chóng. Và này Bhāradvāja, cho đến vấn 
đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý 
của kẻ trí và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và 
Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta 
thấy. 

 

  
Này Bhāradvāja, Ta suy nghĩ như sau: "Alara Kalama 

tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin: "Sau khi tự tri, 
tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú". Chắc chắn Alara Kalama 
biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú". 

Này Bhāradvāja, rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau 
khi đến Ta nói với Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, cho đến 
mức độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố pháp 
này?" Này Bhāradvāja, được nói vậy, Alara Kalama tuyên 
bố về Vô sở hữu xứ. 
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Rồi này Bhāradvāja, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có 
Alara Kalama có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải 
chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn. 
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có 
niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, Ta cũng 
có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. 

Vậy Ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara 
Kalama tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú". 

  

    
Rồi này Bhāradvāja, không bao lâu sau khi tự tri, tự 

chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Bhāradvāja, Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến, 
Ta nói với Alara Kalama: "Này Hiền giả Kalama, có phải 
Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này 
đến mức độ như vậy?" 

--"Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố pháp này đến mức độ như vậy". 

--"Này Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố pháp này đến mức độ như vậy".  

  

    
--"Thật lợi ích thay cho chúng tôi, Thật khéo lợi ích thay 

cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh 
như Tôn giả! 

Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính 
pháp ấy Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà 
Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi 
tự tri, tự chứng tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính 
pháp ấy Hiền giả biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy 
tôi biết. 

Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế 
nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta 
hãy chăm sóc hội chúng này!" 
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Như vậy này Bhāradvāja, Alara Kalama là Ðạo Sư của 

Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn 
sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. 

Này Bhāradvāja, rồi Ta tự suy nghĩ: "Pháp này không 
hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng 
đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến 
thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu xứ". 

Như vậy này Bhāradvāja, Ta không tôn kính pháp này, và 
từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 

  

    
Rồi này Bhāradvāja, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu 

vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka 
Ramaputta, khi đến xong Ta nói với Uddaka Ramaputta: 
"Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. 

Ðược nói vậy, này Bhāradvāja, Uddaka Ramaputta nói 
với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống (và an trú), pháp này là như 
vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị Bổn sư của 
mình (chỉ dạy) tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú".  

  

    
Này Bhāradvāja, Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau 

chóng. Và này Bhāradvāja, cho đến vấn đề khua môi và vấn 
đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí, và giáo 
lý của bậc Trưởng lão (Thượng Tọa), và Ta tự cho rằng Ta 
như người khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 

 

  
Này Bhāradvāja, Ta suy nghĩ như sau: "Rama tuyên bố 

pháp này không phải vì lòng tin: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự 
đạt, ta mới an trú". Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết 
pháp này, rồi mới an trú". 

Này Bhāradvāja, rồi Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở, 
sau khi đến Ta nói với Uddaka Ramaputta: "Hiền giả Rama, 
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cho đến mức độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố pháp này?" Này Bhāradvāja được nghe nói vậy, Uddaka 
Ramaputta tuyên bố về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

    
Rồi này Bhāradvāja, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có 

Rama mới có lòng tin. Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ 
có Rama mới có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn. Không phải 
chỉ có Rama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ 
có Rama mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có 
Rama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. 

Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama 
tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú". 

  

    
Rồi này Bhāradvāja, không bao lâu sau khi tự tri, tự 

chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Bhāradvāja, Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở, sau 
khi đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: "Này Hiền giả 
Rama, có phải Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố pháp này đến mức độ như vậy?" 

--"Vâng Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố pháp này đến mức độ như vậy". 

--"Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy."  

  

    
Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho 

chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh 
như Tôn giả! Pháp mà tôi, tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú; 
pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính 
pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi 
biết, chính pháp ấy Hiền giả biết; pháp mà Hiền giả biết, 
chính pháp ấy tôi biết. 

Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế 
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nào, Tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng 
ta hãy chăm sóc hội chúng này!" 

  
Như vậy, này Bhāradvāja, Uddaka Ramaputta là Ðạo Sư 

của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và 
tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. 

Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ: "Pháp này không 
hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng 
đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến 
thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ". 

Như vậy, này Bhāradvāja, Ta không tôn kính pháp ấy và 
từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 

  

    
Này Bhāradvāja, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô 

thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước 
Magadha (Ma kiệt đà) và đến tại tụ lạc Uruvela (Ưu lâu tần 
loa). 

Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng 
thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội 
qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ 
dàng đi khất thực.  

  

    
Này Bhāradvāja, rồi Ta tự nghĩ: "Thật là một địa điểm khả 

ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy 
gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có 
làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. 

Thật là một chỗ vừa đủ cho một Thiện nam tử tha thiết 
tinh cần có thể tinh tấn".  

 

  
Và này Bhāradvāja, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ: 

"Thật là vừa đủ để tinh tấn". 
And I sat down thinking: ‘This will serve for striving.’ 
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Rồi này Bhāradvāja, ba ví dụ khởi lên nơi Ta, vi diệu, từ 

trước chưa từng được nghe: 
Này Bhāradvāja, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy 

nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến, cầm dụng 
cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". 

Này Bhāradvāja, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc 
cây đẫm ướt, đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ xát 
với dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến lửa nóng 
hiện ra được không? 

14–30. “Now these three similes occurred to me 
spontaneously never heard before… 

(as Sutta 36, §§17–33; but in the present sutta in §§17–22 
— corresponding to §§20–25 of Sutta 36 — the sentence 
“But such painful feeling that arose in me did not invade my 
mind and remain” does not occur)…  

    
-- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả 

Gotama, vì cành cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống lại bị 
ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 

  

    
-- Cũng vậy, này Bhāradvāja, những Sa-môn hay những 

Bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối 
với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, 
dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo 
đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt,  

  

    
nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình 

cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng 
Chánh Ðẳng Giác,  

 

  
và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này không 

thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri 
kiến, vô thượng Chánh Ðẳng Giác. 

Này Bhāradvāja, đó là ví dụ thứ nhất, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
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Này Bhāradvāja, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 

Này Bhāradvāja, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy 
nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có 
một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ 
nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". 

Này Bhāradvāja, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc 
cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được 
đặt trên đất khô ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể 
nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 

  

    
-- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả 

Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống, dầu được 
vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị 
mệt nhọc và bực bội. 

  

    
-- Cũng vậy, này Bhāradvāja, những Sa-môn hay Bà-la-

môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với các 
vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôm ám, dục 
khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn 
trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt.  

  

    
Nếu những Tôn giả Sa-môn, hay Bà-la-môn này thình 

lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, 
khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô 
thượng Chánh Ðẳng Giác.  

 

  
Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này không 

thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri 
kiến, vô thượng Chánh Ðẳng Giác. 

Này Bhāradvāja, đó là ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
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Này Bhāradvāja, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước 

chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này 
Bhāradvāja, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được 
vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến 
cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng 
sẽ hiện ra". 

Này Bhāradvāja, Ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc 
cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, 
khiến nơi nóng hiện ra được không? 

  

    
-- Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả 

Gotama, vì khúc cây ấy khô, không nhựa, lại được vớt khỏi 
nước, được đặt trên đất khô. 

  

    
-- Cũng vậy, này Bhāradvāja, những Tôn giả Sa-môn hay 

Bà-la-môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các 
vị ấy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục 
khác vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ.  

  

    
Nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình 

cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng Chánh 
Ðẳng Giác.  

 

  
Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này không 

thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thượng 
Chánh Ðẳng Giác. 

Này Bhāradvāja, đó là ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 
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Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ: "Ta hãy nghiến răng, 
dán chặt lên lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp 
phục tâm, đánh bại tâm!" 

Này Bhāradvāja, rồi Ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại 
tâm. Khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, 
lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi 
thoát ra từ nơi nách của Ta.  

  

    
Này Bhāradvāja, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một 

người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục 
và đánh bại người ấy. 

Này Bhāradvāja, khi Ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của Ta, 

này Bhāradvāja, dầu cho Ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, 
tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng 
thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta 
bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 

 

  
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 

Thiền nín thở". Và này Bhāradvāja, rồi Ta nín thở vô, thở ra 
ngang qua miệng và ngang qua mũi. 

Này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua 
miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng 
thổi lên, ngang qua lỗ tai.  

  

    
Này Bhāradvāja, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống 

thổi bệ đang thổi của người thợ rèn.  
 

  
Cũng vậy, này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra 

ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động 
kinh khủng thổi lên, ngang qua lỗ tai. 
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Này Bhāradvāja, dầu cho Ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, 
tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng 
thân của Ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì Ta bị 
chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 

  
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 

thêm Thiền nín thở". Và này Bhāradvāja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua tai. 

Này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió 
kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu Ta.  

  

    
Này Bhāradvāja, ví như một người lực sĩ chém đầu một 

người khác với một thanh kiếm sắc,  
 

  
cũng vậy này Bhāradvāja, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang 

qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió 
kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu Ta. 

Này Bhāradvāja, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh 
tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, 
nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh 
an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại 
khổ thọ ấy. 

 

  
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 

thêm Thiền nín thở". Và này Bhāradvāja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, 
Ta cảm giác đau đầu, một cách kinh khủng.  

  

    
Này Bhāradvāja, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịt 

bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết mạnh;  
 

  
cũng vậy, này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra,  
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ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua tai, Ta cảm 
giác đau đầu một cách kinh khủng. 

Này Bhāradvāja, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn 
tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng 
thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta 
bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 

  
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 

thêm Thiền nín thở". Và này Bhāradvāja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. 

Này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh 
khủng cắt ngang bụng của Ta.  

  

    
Này Bhāradvāja, ví như một người đồ tể thiện xảo hay đệ 

tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò 
sắc bén.  

 

  
Cũng vậy, này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra, 

ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một 
ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. 

Này Bhāradvāja, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh 
tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động 
nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh 
an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại 
khổ thọ ấy. 

 

  
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 

thêm Thiền nín thở". Và này Bhāradvāja, rồi Ta nín thở vô, 
thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. 

Này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua 
miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức 
nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta.  
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Này Bhāradvāja, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm 

cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy 
trên một hố than hừng.  

 

  
Cũng vậy, này Bhāradvāja, khi Ta nín thở vô, thở ra, 

ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có 
một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. 

Này Bhāradvāja, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh 
tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, 
nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh 
an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại 
khổ thọ ấy. 

 

  
Lại nữa, này Bhāradvāja, chư Thiên thấy vậy nói như 

sau: "Sa-môn Gotama đã chết rồi". Một số chư Thiên nói 
như sau: "Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng Sa-môn 
Gotama sắp sửa chết". Một số chư Thiên nói như sau: "Sa-
môn Gotama chưa chết. Sa-môn Gotama, cũng không phải 
sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của 
một A-la-hán là như vậy". 

  

    
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy hoàn 

toàn tuyệt thực". Rồi này Bhāradvāja, chư Thiên đến Ta và 
nói như sau: "Này Thiện hữu, Hiền giả chớ có hoàn toàn 
tuyệt thực. Này Thiện hữu, nếu Hiền giả có hoàn toàn tuyệt 
thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư Thiên ngang qua các 
lỗ chân lông cho Hiền giả, và nhờ vậy Hiền giả vẫn sống". 

Rồi này Bhāradvāja, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta hoàn 
toàn tuyệt thực và chư Thiên này đổ các món ăn chư Thiên 
ngang qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy Ta vẫn 
sống, thời như vậy Ta tự dối Ta". Này Bhāradvāja, Ta bác 
bỏ chư Thiên ấy và nói: "Như vậy là đủ". 
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Này Bhāradvāja, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: "Ta hãy 

giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, như xúp đậu 
xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ". 

Và này Bhāradvāja, trong khi Ta giảm thiểu tối đa sự ăn 
uống, ăn từng giọt một, như xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay 
xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức 
gầy yếu.  

  

    
Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những gọng 

cỏ hay những đốt cây leo khô héo; vì Ta ăn quá ít, bàn trôn 
của Ta trở thành như móng chân con lạc đà; vì Ta ăn quá ít, 
xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh; vì 
Ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống như 
rui cột một nhà sàn hư nát;  

 

  
vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của Ta nằm sâu 

thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm 
sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu; 

vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô cằn 
như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió 
nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn.  

 

  
Này Bhāradvāja, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da bụng", thì 

chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ 
xương sống", thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá 
ít, nên này Bhāradvāja, da bụng của Ta đến bám chặt 
xương sống.  

 

  
Này Bhāradvāja, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện, hay đi tiểu 

tiện" thì Ta ngã quị, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá ít. Này 
Bhāradvāja, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy tay xoa bóp 
chân tay, thì này Bhāradvāja, trong khi Ta xoa bóp chân tay, 
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các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 
  
Lại nữa, này Bhāradvāja, có người thấy vậy nói như sau: 

"Sa-môn Gotama có da đen". Một số người nói như sau: 
"Sa-môn Gotama, da không đen, Sa-môn Gotama có da 
màu xám". Một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama da 
không đen, da không xám." Một số người nói như sau: "Sa-
môn Gotama da không đen, da không xám, Sa-môn 
Gotama có da màu vàng sẫm". 

Cho đến mức độ như vậy, này Bhāradvāja, da của Ta 
vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá ít. 

  

    
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Thuở xưa có 

những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ những 
cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự 
đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa.  

  

    
Về tương lai, có những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình 

cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc 
liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng không thể có gì 
hơn nữa.  

 

  
Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Bà-la-môn thình 

lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, 
khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có 
gì hơn nữa.  

 

  
Nhưng Ta, với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn 

không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến 
giác ngộ?" 

 

  
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta biết, trong   



 

19 
 

khi phụ thân Ta, thuộc dòng Sakka (Thích-ca) đang cày và 
Ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm-phù-đề (jambu), Ta 
ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ". 

Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: "Ðạo lộ này có thể đưa đến 
giác ngộ chăng?" Và này Bhāradvāja, tiếp theo ý niệm ấy, ý 
thức này khởi lên nơi Ta: "Ðây là đạo lộ đưa đến giác ngộ". 

    
Này Bhāradvāja, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ chăng lạc thọ 

này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện?" Này Bhāradvāja, 
rồi Ta suy nghĩ: "Ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly 
dục, ly pháp bất thiện".' 

  

    
Rồi này Bhāradvāja, Ta suy nghĩ: "Nay thật không dễ gì 

chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu kinh khủng như 
thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua". Rồi này 
Bhāradvāja, Ta ăn thô thực, ăn cơm chua. 

Này Bhāradvāja, lúc bấy giờ, năm Tỷ-kheo đang hầu hạ 
Ta suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ 
nói cho chúng ta biết". 

Này Bhāradvāja, khi thấy Ta ăn thô thực, ăn cơm chua, 
các vị ấy chán ghét Ta, bỏ đi và nói: "Sa-môn Gotama nay 
sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung 
túc". 

 the five bhikkhus were disgusted and left me, thinking: 
‘The recluse Gotama now lives luxuriously; he has given up 
his striving and reverted to luxury.’ 

    
Rồi này Bhāradvāja, sau khi ăn thô thực và được sức lực 

trở lại, Ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 
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. 

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 trú Thiền 
thứ ba. 

31–41. “Now when I had eaten solid food and regained 
my strength, then quite secluded from sensual pleasures, 
secluded from unwholesome states… 

(as Sutta 36, §§34–44; but in the present sutta in §§36, 
38, and 41 — corresponding to §§39, 41, and 44 of Sutta 36 
— the sentence “But such pleasant feeling that arose in me 
did not invade my mind and remain” does not occur)… as 
happens in one who abides diligent, ardent, and resolute.” 
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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, thuần tịnh trong sáng không cấu 

nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc 
mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.  

  

    
Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng 

họ như thế này, giai cấp 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, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này".  

 

  
Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 

các nét đại cương và các chi tiết. Này Bhāradvāja, đó là 
minh thứ nhất Ta đã chứng được trong đêm canh một, vô 
minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

 

  
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 

nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ 
về sanh tử của chúng sanh. 

Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, 
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kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ.  
    
Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và 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 chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 

thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những vị này sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, 
trên đời này.  

 

  
Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 

sống chết của chúng sanh. Ta biết 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.  

 

  
Này Bhāradvāja, đó là minh thứ hai Ta đã chứng được 

trong đêm canh giữa, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh 
sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần. 

 

  
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu 

nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu 
tận trí. 

Ta biết như thật: "Ðây là Khổ", biết như thật: "Ðây là 
Nguyên nhân của khổ", biết như thật: "Ðây là sự Diệt khổ", 
biết như thật: "Ðây là Con đường đưa đến diệt khổ",  

  

    
biết như thật: "Ðây là những lậu hoặc", biết như thật: 

"Ðây là nguyên nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Ðây là 
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sự diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Ðây là con đường 
đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". 

Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu.  

  
Ðối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu 

biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa".  

 

  
Này Bhāradvāja, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng 

được trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh 
sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. 

 

  
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Saṅgārava bạch 

thế tôn: 
42. When this was said, the brahmin student Sangārava 

said to the Blessed One:  
    
-- Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên 

(atthita). Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh 
cần của các bậc Chân nhân (Sappurisa), một bậc như là A-
la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Thưa Tôn giả Gotama, có các 
chư Thiên không? 

“Master Gotama’s striving was unfaltering, Master 
Gotama’s striving was that of a true man, as it should be for 
an Accomplished One, a Fully Enlightened One. But how is 
it, Master Gotama, are there gods?” 

    
-- Này Bhāradvāja, Ta được biết một cách chắc chắn có 

chư Thiên. 
“It is known to me to be the case, Bhāradvāja, that there 

are gods.” 
    
-- Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi có 

các chư Thiên không, lại hỏi: "Này Bhāradvāja, Ta được 
biết một cách chắc chắn có chư Thiên". Sự việc là như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ 
không? 

“But how is this, Master Gotama, that when you are 
asked, ‘Are there gods?’ you say: ‘It is known to me to be 
the case, Bhāradvāja, that there are gods’? If that is so, isn’t 
what you say empty and false?”921 

    
-- Này Bharavaja, nếu khi được hỏi: "Có chư Thiên “Bhāradvāja, when one is asked, ‘Are there gods?’ [213] 
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không?"; cần phải đáp: "Có chư Thiên"; nhưng lại đáp: 
"Chắc chắn Ta được biết có chư Thiên". Như vậy, một 
người có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa, là có 
chư Thiên. 

whether one answers, ‘There are gods,’ or ‘It is known to me 
to be the case [that there are gods],’ a wise man can draw 
the definite conclusion that there are gods.” 

    
-- Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như vậy 

cho con từ khi bắt đầu? 
“But why didn’t Master Gotama answer me in the first 

way?” 
    
-- Này Bhāradvāja, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận 

ở đời tức là có chư Thiên. 
“It is widely accepted in the world, Bhāradvāja, that there 

are gods.” 
    
Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Saṅgārava bạch 

Thế Tôn: 
43. When this was said, the brahmin student Sangārava 

said to the Blessed One: 
    
-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 

Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị 

quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày.  

“Magnificent, Master Gotama! Magnificent, Master 
Gotama! 

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

  
Và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y 

chúng Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi 

cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
 

I go to Master Gotama for refuge and to the Dhamma and 
to the Sangha of bhikkhus. 

Let Master Gotama remember me as a lay follower who 
has gone to him for refuge for life.” 

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

the page number of the Pali Text Society’s edition of the 
Majjhima Nikāya (except for MN 92 and MN 98, wherein the 
numbers refer to the PTS edition of the Sutta Nipāta). 
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 917. Dhānañjānī was a stream-enterer. MA says that 

Sangārava was her husband’s younger brother. 
 
918. Diṭṭhadhammābhinnāvosānapāramippattā ādibrah-

macariyaṁ paṭijānanti. MA glosses: They claim to be the 
originators, creators, producers of a holy life, saying: 
“Having directly known here and now in this present 
existence and having reached the consummation, we have 
attained Nibbāna, called ‘perfection’ because it is the 
transcendence of everything.” 

 
919. It is puzzling that the reasoners and investigators 

(takkī, vīmaṁsī) are here said to rely on the basis of mere 
faith (saddhāmattakena). Elsewhere faith and reasoning are 
contrasted as two different grounds of conviction (MN 
95.14), and “mere faith” seems more closely allied with 
reliance on oral tradition than with reasoning and 
investigation. 

 
920. Sāmaṁ yeva dhammaṁ abhinnāya. This phrase 

emphasises direct personal realisation as the foundation for 
promulgating a holy life. 

 
921. MA says that Sangārava had the idea that the 

Buddha spoke thus without actual knowledge, and he 
therefore accuses the Buddha of false speech. The 
sequence of ideas in this passage is difficult to follow and it 
is likely that the text is corrupt. K.R. Norman has proposed a 
reconstruction of this portion of the dialogue, but it is hard to 
follow him in details. See Norman, Collected Papers, 2:1–8. 

  

 


