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5. ATTANIPĀTANAPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena, bhāsitampetaṃ bhagavatā: ‘Na bhikkhave 
attānaṃ pātetabbaṃ, yo pāteyya yathā dhammo kāretabbo ’ti. Puna 
ca tumhe bhaṇatha: ‘Yattha katthaci bhagavā sāvakānaṃ dhammaṃ 
desayamāno anekapariyāyena jātiyā jarāya byādhino maraṇassa 
samucchedāya dhammaṃ deseti. Yo hi koci jātijarāvyādhi-
maraṇaṃ samatikkamati, taṃ paramāya pasaṃsāya pasaṃsatī ’ti. 
Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaṇitaṃ: ‘Na bhikkhave attānaṃ 
pātetabbaṃ, yo pāteyya yathā dhammo kāretabbo ’ti, tena hi ‘jātiyā jarāya 
byādhino maraṇassa samucchedāya dhammaṃ desetī ’ti yaṃ vacanaṃ, taṃ 
micchā. Yadi jātiyā jarāya byādhino maraṇassa samucchedāya dhammaṃ 
deseti, tena hi ‘na bhikkhave attānaṃ pātetabbaṃ. Yo pāteyya yathā 
dhammo kāretabbo ’ti tampi vacanaṃ micchā. Ayampi ubhatokoṭiko pañho 
tavānuppatto. So tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 
 
 
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā: ‘Na bhikkhave attānaṃ 
pātetabbaṃ. Yo pāteyya yathā dhammo kāretabbo ’ti. Yattha katthaci 
bhagavatā sāvakānaṃ dhammaṃ desayamānena ca anekapariyāyena jātiyā 
jarāya byādhino maraṇassa samucchedāya dhammo desito. Tattha pana 
kāraṇaṃ atthi, yena bhagavā kāraṇena paṭikkhipi samādapesi cā ”ti.  
 
 
 

“Kiṃ panettha bhante nāgasena kāraṇaṃ, yena bhagavā kāraṇena 
paṭikkhipi, samādapesi cā ”ti?  

“Sīlavā mahārāja sīlasampanno agadasamo sattānaṃ kilesavisavināsane, 
osadhasamo sattānaṃ kilesabyādhivūpasame, udakasamo sattānaṃ 
kilesarajojallāpaharaṇe, maṇiratanasamo sattānaṃ sabbasampattidāne, 
nāvāsamo sattānaṃ caturoghapāragamane, satthavāhasamo sattānaṃ 
jātikantārataraṇe, vātasamo sattānaṃ tividhaggisantāpanibbāpane, 
mahāmeghasamo sattānaṃ mānasaparipūraṇe, ācariyasamo sattānaṃ 
kusalasikkhāpane, sudesakasamo sattānaṃ khemapathamācikkhane. 
Evarūpo mahārāja bahuguṇo anekaguṇo appamāṇaguno guṇarāsi 
guṇapuñjo sattānaṃ vaḍḍhikaro ‘sīlavā mā vinassī ’ti sattānaṃ anukampāya 
mahārāja1 bhagavā sikkhāpadaṃ paññāpesi: ‘Na bhikkhave attānaṃ 
pātetabbaṃ. Yo pāteyya yathā dhammo kāretabbo ’ti. Idamettha mahārāja 
kāraṇaṃ yena kāraṇena bhagavā paṭikkhipi.  

 
 

                                                   
1 mahārāja - itisaddo Ma. potthake na dissate.  
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5. CÂU HỎI VỀ VIỆC LAO MÌNH XUỐNG:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
‘Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống; vị nào lao xuống thì 
nên được hành xử theo pháp.’ Và thêm nữa, ngài nói rằng: ‘Ở bất cứ 
nơi nào, trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho các đệ tử, đức Thế 
Tôn thuyết giảng Giáo Pháp bằng nhiều phương tiện nhằm cắt đứt 
hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết. Bởi 
vì bất cứ vị nào vượt qua sanh-già-bệnh-chết, Ngài ca ngợi vị ấy 
với lời ca ngợi cao cả nhất.’ Thưa ngài Nāgasena, nếu điều đã được nói 
bởi đức Thế Tôn là: ‘Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống; vị nào lao 
xuống thì nên được hành xử theo pháp,’ như thế thì lời nói rằng: ‘Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với 
bệnh, đối với chết’ là sai trái. Nếu Ngài thuyết giảng Giáo Pháp nhằm cắt đứt 
hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết, như thế thì lời 
nói rằng: ‘Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống; vị nào lao xuống thì 
nên được hành xử theo pháp’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Này các 
tỳ khưu, không nên lao mình xuống; vị nào lao xuống thì nên được hành xử 
theo pháp.’ Ở bất cứ nơi nào, trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho các đệ tử, 
đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp bằng nhiều phương tiện nhằm cắt đứt 
hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết. Tuy nhiên 
trường hợp ấy là có lý do, mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã khước từ và đã 
khuyến khích.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, vậy thì ở đây có lý do gì mà với lý do ấy đức Thế 
Tôn đã khước từ và đã khuyến khích?”  

“Tâu đại vương, người có giới, đầy đủ về giới, giống như liều thuốc giải 
trong việc tiêu diệt chất độc phiền não của chúng sanh, giống như phương 
thuốc làm dịu xuống cơn bệnh phiền não của chúng sanh, giống như nước 
trong việc tẩy trừ bụi bặm phiền não của chúng sanh, giống như viên ngọc 
ma-ni trong việc ban phát tất cả các sự thành tựu cho chúng sanh, giống như 
chiếc thuyền trong việc vượt lên trên bốn dòng lũ của chúng sanh, giống như 
người hướng dẫn đoàn xe trong việc vượt qua bãi sa mạc tái sanh của chúng 
sanh, giống như làn gió trong việc dập tắt sức nóng của ba ngọn lửa cho 
chúng sanh, giống như cơn mưa lớn trong việc làm tràn đầy tâm ý của chúng 
sanh, giống như người thầy trong việc rèn luyện điều tốt đẹp cho chúng sanh, 
giống như người hướng dẫn khéo léo trong việc chỉ ra đạo lộ an toàn cho 
chúng sanh. Tâu đại vương, người có hình thức như thế là có nhiều đức tính, 
có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, có một khối đức tính, có một đống 
đức tính, là người làm lợi lạc cho chúng sanh. Tâu đại vương, vì lòng thương 
tưởng chúng sanh (nghĩ rằng): ‘Chớ để người có giới bị tiêu hoại,’ đức Thế 
Tôn đã quy định điều học: ‘Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống; vị 
nào lao xuống thì nên được hành xử theo pháp.’ Tâu đại vương, ở đây điều 
này là lý do mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã khước từ.  
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Bhāsitampetaṃ mahārāja therena kumārakassapena citrakathikena1 
pāyāsirājaññassa paralokaṃ dīpayamānena: ‘Yathā yathā kho rājañña 
samaṇabrāhmaṇā sīlavanto kalyāṇadhammā ciraṃ dīghamaddhānaṃ 
tiṭṭhanti, tathā tathā 2 bahujanahitāya paṭipajjanti bahujanasukhāya 
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānan ’ti.  
 
 

Kena pana kāraṇena bhagavā samādapesi? Jātipi mahārāja dukkhā, 
jarāpi dukkhā, vyādhipi dukkho, maraṇampi dukkhaṃ, sokopi dukkho, 
paridevopi dukkho, dukkhampi dukkhaṃ, domanassampi dukkhaṃ, 
upāyāsopi dukkho, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi 
dukkho, mātumaraṇampi dukkhaṃ, pitumaraṇampi dukkhaṃ, bhātu-
maraṇampi dukkhaṃ, bhaginimaraṇampi dukkhaṃ, puttamaraṇampi 
dukkhaṃ, dāramaraṇampi dukkhaṃ, ñātivyasanampi dukkhaṃ, roga-
byasanampi dukkhaṃ, bhogabyasanampi dukkhaṃ, sīlabyasanampi 
dukkhaṃ, diṭṭhibyasanampi dukkhaṃ, rājabhayampi dukkhaṃ, cora-
bhayampi dukkhaṃ, veribhayampi dukkhaṃ, dubbhikkhabhayampi 
dukkhaṃ, aggibhayamhi dukkhaṃ, udakabhayampi dukkhaṃ, ūmibhayampi 
dukkhaṃ, āvaṭṭabhayampi dukkhaṃ, kumbhīlabhayampi dukkhaṃ, 
susukābhayampi dukkhaṃ, attānuvādabhayampi dukkhaṃ, parānuvāda-
bhayampi dukkhaṃ, daṇḍabhayampi dukkhaṃ, duggatibhayampi dukkhaṃ, 
parisasārajjabhayampi dukkhaṃ, ājīvikabhayampi dukkhaṃ, maraṇa-
bhayampi dukkhaṃ, vettehi tāḷanampi dukkhaṃ, kasāhi tāḷanampi 
dukkhaṃ, addhadaṇḍakehi tāḷanampi dukkhaṃ, hatthacchedanampi 
dukkhaṃ, pādacchedanampi dukkhaṃ, hatthapādacchedanampi dukkhaṃ, 
kaṇṇacchedanampi dukkhaṃ, nāsacchedanampi dukkhaṃ, kaṇṇa-
nāsacchedanampi dukkhaṃ, bilaṅgathālikampi dukkhaṃ, saṅkha-
muṇḍikampi dukkhaṃ, rāhumukhampi dukkhaṃ, jotimālikampi dukkhaṃ, 
hatthapajjotikampi dukkhaṃ, erakavattikampi dukkhaṃ, cīrakavāsikampi 
dukkhaṃ, eṇeyyakampi dukkhaṃ, balisamaṃsikampi dukkhaṃ, 
kahāpaṇakampi dukkhaṃ, khārāpatacchikampi dukkhaṃ, paligha-
parivattikampi dukkhaṃ, palālapīṭhakampi dukkhaṃ, tattenapi telena 
osiñcanampi dukkhaṃ, sunakhehi khādāpanampi dukkhaṃ, jīvasūlāropa-
nampi dukkhaṃ, asinā sīsacchedanampi dukkhaṃ. Evarūpāni mahārāja 
bahuvidhāni anekavidhāni dukkhāni saṃsāragato anubhavati.  
 

Yathā mahārāja himavante pabbate abhivaḍḍhaṃ3 udakaṃ gaṅgāya 
nadiyā pāsāṇa-sakkhara-khara-marumba-āvaṭṭa-gaggalaka-ūmika-vaṃka-
cadika-āvaraṇa-nīvaraṇa-mūlaka-sākhāsu4 pariyottharati. Evameva kho 
mahārāja evarūpāni bahuvidhāni anekavidhāni dukkhāni saṃsāragato 
anubhavati.  

 

                                                   
1 vicitrakathikena - Ma, PTS. 
2 bahuṃ puññaṃ pasavanti - Machasaṃ adhikaṃ.  
3 abhivuṭṭhaṃ - Ma; abhivaṭṭaṃ - PTS.  
4 pāsāṇa-sakkhara-khara-marumba-āvaṭṭaggarasusarukkha-kallola-ūmi-āvaraṇa-nīvaraṇī-
mūlikasādhāsu - kesucipi potthakesu. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão Kumārakassapa, vị 
Pháp sư có tài hùng biện, trong lúc đang làm sáng tỏ về thế giới khác cho đức 
vua Pāyāsi: ‘Thưa bệ hạ, các vị Sa-môn, Bà-la-môn có giới, có thiện pháp, tồn 
tại thời gian dài lâu như thế nào thì họ thực hành vì sự lợi ích cho nhiều 
người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng tương tưởng thế gian, vì sự tốt 
đẹp, vì sự lợi ích, vì sự an lạc cho chư Thiên và loài người như thế ấy.’  
 

Vậy thì vì lý do gì mà đức Thế Tôn đã khuyến khích? Tâu đại vương, sanh 
cũng là khổ, già cũng là khổ, chết cũng là khổ, sầu muộn cũng là khổ, than 
vãn cũng là khổ, khổ đau cũng là khổ, ưu phiền cũng là khổ, thất vọng cũng 
là khổ, sự liên hệ với những gì không yêu thích cũng là khổ, sự xa lìa với 
những gì yêu thích cũng là khổ, cái chết của mẹ cũng là khổ, cái chết của cha 
cũng là khổ, cái chết của anh em trai cũng là khổ, cái chết của chị em gái 
cũng là khổ, cái chết của con cũng là khổ, cái chết của vợ cũng là khổ, mất 
mát về thân quyến cũng là khổ, mất mát vì bệnh tật cũng là khổ, mất mát về 
tài sản cũng là khổ, mất mát về giới cũng là khổ, mất mát về kiến thức cũng 
là khổ, sợ hãi vì đức vua cũng là khổ, sợ hãi vì trộm cướp cũng là khổ, sợ hãi 
vì kẻ thù cũng là khổ, sợ hãi vì vật thực khó khăn cũng là khổ, sợ hãi vì lửa 
cũng là khổ, sợ hãi vì nước cũng là khổ, sợ hãi vì sóng nước cũng là khổ, sợ 
hãi vì nước xoáy cũng là khổ, sợ hãi vì cá sấu cũng là khổ, sợ hãi vì cá dữ 
cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở trách của bản thân cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở 
trách của người khác cũng là khổ, sợ hãi vì hình phạt cũng là khổ, sợ hãi vì 
khổ cảnh cũng là khổ, sợ hãi vì e ngại tập thể cũng là khổ, sợ hãi vì sự nuôi 
mạng cũng là khổ, sợ hãi vì sự chết cũng là khổ, việc đánh đập bằng những 
cây gậy cũng là khổ, việc đánh đập bằng những cây roi cũng là khổ, việc đánh 
đập bằng những cây đoản côn cũng là khổ, việc chặt bàn tay cũng là khổ, việc 
chặt bàn chân cũng là khổ, việc chặt bàn tay và bàn chân cũng là khổ, việc cắt 
tai cũng là khổ, việc xẻo mũi cũng là khổ, việc cắt tai và xẻo mũi cũng là khổ, 
việc (nhúng vào) hũ giấm chua cũng là khổ, việc cạo đầu bôi vôi cũng là khổ, 
việc đốt lửa ở miệng cũng là khổ, việc thiêu sống cũng là khổ, việc đốt cháy ở 
bàn tay cũng là khổ, việc lột da thành sợi cũng là khổ, việc mặc y phục vỏ cây 
cũng là khổ, việc kéo căng thân người ở trên đất cũng là khổ, việc xiên da thịt 
bằng lưỡi câu cũng là khổ, việc khoét thịt thành đồng tiền cũng là khổ, việc 
chà xát với chất kiềm cũng là khổ, việc quay tròn ở trên thập tự giá cũng là 
khổ, việc ngồi ở ghế rơm cũng là khổ, việc rưới bằng dầu sôi cũng là khổ, việc 
cho những con chó gặm cũng là khổ, việc đặt nằm trên giáo nhọn lúc còn 
sống cũng là khổ, việc chặt đầu bằng gươm cũng là khổ.1 Tâu đại vương, 
người bị luân hồi gánh chịu các khổ đau nhiều thứ vô số loại có hình thức 
như thế.  
 

Tâu đại vương, giống như nước tích lũy ở núi Hi-mã-lạp ngập tràn ở các 
viên đá, sỏi, cát nhám, vực nước xoáy, ghềnh, thác, vật chướng ngại, vật ngăn 
cản, rễ cây, cành lá ở sông Gaṅgā, tâu đại vương, tương tợ y như thế người bị 
luân hồi gánh chịu các khổ đau nhiều thứ vô số loại có hình thức như thế.  

                                                   
1 Một số hành phạt đã được phỏng đoán (ND).  
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Pavattaṃ mahārāja dukkhaṃ, appavattaṃ sukhaṃ. Appavattassa guṇaṃ 
pavattassa1 ca bhayaṃ dīpayamāno mahārāja bhagavā appavattassa 
sacchikiriyāya jātijarāvyādhimaraṇasamatikkamāya samādapesi. Idamettha 
mahārāja kāraṇaṃ yena kāraṇena bhagavā samādapesī ”ti.  
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena! Sunibbeṭhito pañho. Sukathitaṃ kāraṇaṃ. 
Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 

Attanipātanapañho pañcamo.  
 

***** 

                                                   
1 pavatte - Ma, PTS.  
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Tâu đại vương, khổ đau thì bị xoay chuyển, an lạc (Niết Bàn) thì không bị 
xoay chuyển. Tâu đại vương, trong khi giải thích rõ về đức tính của sự không 
bị xoay chuyển và nguy hiểm của sự bị xoay chuyển, vì sự chứng ngộ pháp 
không bị xoay chuyển, vì sự vượt qua sanh-già-bệnh-chết mà đức Thế Tôn đã 
khuyến khích. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy đức Thế 
Tôn đã khuyến khích.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ. Lý do đã 
được giảng giải rõ ràng. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.”  
 

Câu hỏi về việc lao mình xuống là thứ năm.  
 

***** 
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