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5. AKAMMAJĀDIPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena dissanti loke kammanibbattā, dissanti 
hetunibbattā, dissanti utunibbattā. Yaṃ loke akammajaṃ 
ahetujaṃ, anutujaṃ taṃ me kathehī ”ti.  
 
 

“Dve ’me mahārāja lokasmiṃ akammajā ahetujā anutujā. Katame dve? 
Ākāso mahārāja akammajo ahetujo anutujo. Nibbāṇaṃ mahārāja 
akammajaṃ ahetujaṃ anutujaṃ. Ime kho mahārāja dve akammajā ahetujā 
anutujā ”ti.  
 
 
 

“Mā bhante nāgasena jinavacanaṃ makkhehi, mā ajānitvā pañhaṃ 
byākarohī ”ti.  

“Kiṃ kho mahārāja ahaṃ vadāmi, yaṃ maṃ tvaṃ evaṃ vadesi: ‘Mā 
bhante nāgasena jinavacanaṃ makkhehi, mā ajānitvā pañhaṃ byākarohī ’”ti.  
 
 

“Bhante nāgasena yuttamidaṃ tāva vattuṃ: ‘Ākāso akammajo ahetujo 
anutujo ’ti? Anekasatehi pana bhante nāgasena kāraṇehi bhagavatā 
sāvakānaṃ nibbānassa sacchikiriyāya maggo akkhāto. Atha ca pana tvaṃ 
evaṃ vadesi: ‘Ahetujaṃ nibbānan ’”ti.  
 

“Saccaṃ mahārāja. Bhagavatā anekasatehi kāraṇehi sāvakānaṃ 
nibbānassa sacchikiriyāya maggo akkhāto. Na ca pana nibbānassa uppādāya 
hetu akkhāto ”ti.  
 

2. “Ettha mayaṃ bhante nāgasena andhakārato andhakārataraṃ 
pavisāma, vanato vanataraṃ pavisāma, gahanato gahanataraṃ pavisāma, 
yatra hi nāma nibbānassa sacchikiriyāya hetu atthi, tassa pana dhammassa 
uppādāya hetu natthi. Yadi bhante nāgasena nibbānassa sacchikiriyāya hetu 
atthi, tena hi nibbānassa uppādāyapi hetu icchitabbo.  
 

Yathā pana bhante nāgasena puttassa pitā atthi, tena kāraṇena pituno ’pi 
pitā icchitabbo. Yathā antevāsikassa ācariyo atthi, tena kāraṇena 
ācariyassapi ācariyo icchitabbo. Yathā aṅkurassa bījaṃ atthi, tena kāraṇena 
bījassapi bījaṃ icchitabbaṃ. Evameva kho bhante nāgasena yadi nibbānassa 
sacchikiriyāya hetu atthi, tena kāraṇena nibbānassa uppādāyapi hetu 
icchitabbo.  
 

Yathā rukkhassa vā latāya vā agge sati tena kāraṇena majjhampi atthi 
mūlampi atthi. Evameva kho bhante nāgasena yadi nibbānassa 
sacchikiriyāya hetu atthi, tena kāraṇena nibbānassa uppādāya pi hetu 
icchitabbo ”ti.  
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5. CÂU HỎI VỀ VẬT KHÔNG SANH RA DO NGHIỆP:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, các vật sanh ra do nghiệp được thấy ở 
thế gian, sanh ra do nhân được thấy, sanh ra do mùa tiết được 
thấy. Ở thế gian vật gì không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do 
nhân, không sanh ra do mùa tiết, xin ngài hãy nói về vật ấy cho 
trẫm.” 

“Tâu đại vương, ở thế gian hai vật này không sanh ra do nghiệp, không 
sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Hai vật nào? Tâu đại vương, hư 
không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do 
mùa tiết. Tâu đại vương, Niết Bàn không sanh ra do nghiệp, không sanh ra 
do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu đại vương, đây là hai vật không 
sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết.”  

 
“Thưa ngài Nāgasena, xin ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đấng Chiến Thắng. 

Không biết thì xin ngài chớ trả lời câu hỏi.”  
“Tâu đại vương, tôi nói điều gì mà ngài lại nói với tôi như vầy: ‘Thưa ngài 

Nāgasena, xin ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đấng Chiến Thắng. Không biết thì 
xin ngài chớ trả lời câu hỏi’?”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, vẫn còn hợp lý để nói điều này: ‘Hư không không 
sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết.’ Thưa 
ngài Nāgasena, trái lại đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã được đức 
Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Vậy mà ngài lại nói 
như vầy: ‘Niết Bàn không sanh ra do nhân.’”   

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã 
được đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Tuy nhiên, 
nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không được nói đến.”  
 

2. “Thưa ngài Nāgasena, ở đây chúng ta từ chỗ tối đi vào chỗ tối hơn, từ 
rừng đi vào rừng sâu hơn, từ bụi rậm đi vào bụi rậm hơn, chính là vì cái điều 
gọi là có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng nhân làm sanh khởi 
pháp ấy lại không có. Thưa ngài Nāgasena, nếu có nhân đưa đến việc chứng 
ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn.”  

Thưa ngài Nāgasena, hoặc là giống như có người cha của đứa con trai, vì 
lý do ấy cũng nên mong mỏi về người cha của người cha. Giống như có người 
thầy của người học trò, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người thầy của 
người thầy. Giống như có hạt giống của cái mầm non, vì lý do ấy cũng nên 
mong mỏi về hạt giống của hạt giống. Thưa ngài Nāgasena, tương tợ y như 
thế nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên 
mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn.  

Giống như khi có ngọn của thân cây hoặc của dây leo, vì lý do ấy cũng có 
phần thân, cũng có phần rễ. Thưa ngài Nāgasena, tương tợ y như thế nếu có 
nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về 
nhân làm sanh khởi Niết Bàn.”  
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“Anuppādaniyaṃ mahārāja nibbānaṃ. Tasmā na nibbānassa uppādāya 
hetu akkhāto ”ti.  
 

“Iṅgha bhante nāgasena kāraṇaṃ dassetvā kāraṇena maṃ saññāpehi, 
yathāhaṃ jāneyyaṃ: ‘Nibbānassa sacchikiriyāya hetu atthi, nibbānassa 
uppādāya hetu natthī ’”ti.  
 

3. “Tena hi mahārāja sakkaccaṃ sotaṃ odaha. Sādhukaṃ suṇohi. 
Vakkhāmi tattha kāraṇaṃ. Sakkuṇeyya mahārāja puriso pākatikena balena 
ito himavantaṃ pabbatarājaṃ upagantun ”ti?  
 

“Āma bhante ”ti.  
 

“Sakkuṇeyya pana so mahārāja puriso pākatikena balena himavantaṃ 
pabbatarājaṃ idhāharitun ”ti?  

“Na hi bhante ”ti.  
 

“Evameva kho mahārāja sakkā nibbānassa sacchikiriyāya maggo 
akkhātuṃ. Na sakkā nibbānassa uppādāya hetu dassetuṃ. Sakkuṇeyya 
mahārāja puriso pākatikena balena mahāsamuddaṃ nāvāya taritvā1 
pārimatīraṃ gantun ”ti?  

“Āma bhante ”ti.  
 

“Sakkuṇeyya pana so mahārāja puriso pākatikena balena mahā-
samuddassa pārimatīraṃ idhāharitun ”ti?  

“Na hi bhante ”ti.  
 

“Evameva kho mahārāja sakkā nibbānassa sacchikiriyāya maggo 
akkhātuṃ, na sakkā nibbānassa uppādāya hetu dassetuṃ. Kiṃkāraṇā? 
Asaṅkhatattā dhammassā ”ti.  
 

“Asaṅkhataṃ bhante nāgasena nibbānan ”ti?  
“Āma mahārāja. Asaṅkhataṃ nibbāṇaṃ, na kehici kataṃ. Nibbāṇaṃ 

mahārāja na vattabbaṃ uppannanti vā anuppannanti vā uppādanīyanti vā 
atītanti vā anāgatanti vā paccuppannanti vā cakkhuviññeyyanti vā 
sotaviññeyyanti vā ghānaviññeyyanti vā jivhāviññeyyanti vā kāyaviññeyyanti 
vā ”ti.  
 
 

4. “Yadi bhante nāgasena nibbānaṃ na uppannaṃ, na anuppannaṃ, na 
uppādanīyaṃ, na atītaṃ, na anāgataṃ, na paccuppannaṃ, na cakkhu-
viññeyyaṃ, na sotaviññeyyaṃ, na ghānaviññeyyaṃ, na jivhāviññeyyaṃ, na 
kāyaviññeyyaṃ, tena hi bhante nāgasena tumhe natthidhammaṃ nibbānaṃ 
apadisatha, natthi nibbānan ”ti?  

                                                   
1 uttaritvā - Ma, PTS, Sīmu; otaritvā - kesuci. 
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“Tâu đại vương, Niết Bàn là không thể làm cho sanh được. Do đó, nhân 
làm sanh khởi Niết Bàn không được nói đến.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, vậy thì sau khi đã chỉ cho thấy lý do, ngài hãy làm 
cho trẫm hiểu lý do theo đó trẫm có thể biết được rằng: ‘Có nhân đưa đến 
việc chứng ngộ Niết Bàn, còn nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không có.’”  
 

3. “Tâu đại vương, như thế thì ngài hãy nghiêm chỉnh lắng tai, và hãy lắng 
nghe một cách cẩn thận, tôi sẽ nói lý do trong trường hợp này. Tâu đại 
vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, từ nơi đây có thể đi 
đến núi chúa Hi-mã-lạp?”  

“Thưa ngài, đúng vậy.”  
 

“Tâu đại vương, vậy có phải người nam ấy, với sức mạnh bình thường, có 
thể mang núi chúa Hi-mã-lạp đến đây?”  

“Thưa ngài, không đúng.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn. Tâu đại vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, có thể 
vượt qua đại dương bằng thuyền để đi đến bờ xa xa?”  

“Thưa ngài, đúng vậy.”  
 

“Tâu đại vương, vậy có phải người nam ấy, với sức mạnh bình thường, có 
thể mang bờ xa xa của đại dương đến đây?”  

“Thưa ngài, không đúng.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn. Vì lý do gì? Vì tính chất không bị tạo tác của pháp.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, có phải Niết Bàn là không bị tạo tác?”  
“Tâu đại vương, đúng vậy. Niết Bàn là không bị tạo tác, không bị tạo ra 

bởi bất cứ cái gì. Tâu đại vương, không nên nói Niết Bàn là ‘được sanh lên,’ 
hoặc là ‘không được sanh lên,’ hoặc là ‘không thể làm cho sanh được,’ hoặc là 
‘quá khứ,’  hoặc là ‘hiện tại,’ hoặc là ‘vị lai,’ hoặc là ‘được nhận thức bởi mắt,’ 
hoặc là ‘được nhận thức bởi tai,’ hoặc là ‘được nhận thức bởi mũi,’ hoặc là 
‘được nhận thức bởi lưỡi,’ hoặc là ‘được nhận thức bởi thân.’”  
 

4. “Thưa ngài Nāgasena, nếu Niết Bàn không phải là được sanh lên, 
không phải là không được sanh lên, không phải là không thể làm cho sanh 
được, không là quá khứ,  không là hiện tại, không là vị lai, không được nhận 
thức bởi mắt, không được nhận thức bởi tai, không được nhận thức bởi mũi, 
không được nhận thức bởi lưỡi, không được nhận thức bởi thân. Thưa ngài 
Nāgasena, như thế thì ngài đã chỉ ra Niết Bàn là pháp không có, có phải là 
không có Niết Bàn?” 
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“Atthi mahārāja nibbānaṃ. Manoviññeyyaṃ nibbānaṃ. Visuddhena 
mānasena paṇītena ujukena anāvaraṇena nirāmisena sammā paṭipanno 
ariyasāvako nibbānaṃ passatī ”ti.  
 
 

“Kīdisaṃ pana taṃ bhante nibbānaṃ yaṃ taṃ opammehi ādīpanīyaṃ 
kāraṇehi maṃ saññāpehi yathā1 atthidhammaṃ opammehi ādīpanīyan ”ti. 
 
 

5. “Atthi mahārāja vāto nāmā ”ti?  
“Āma bhante ”ti.  

 
“Iṅgha mahārāja vātaṃ dassehi vaṇṇato vā saṇṭhānato vā aṇuṃ vā 

thūlaṃ vā dīghaṃ vā rassaṃ vā ”ti.  
 

“Na sakkā bhante nāgasena vāto upadassayituṃ. Na so vāto hattha-
gahaṇaṃ vā nimmaddanaṃ vā upeti. Api ca atthi so vāto ”ti.  
 

“Yadi mahārāja na sakkā vāto upadassayituṃ, tena hi natthi vāto ”ti?  
 

“Jānāmyahaṃ bhante nāgasena, ‘vāto atthī ’ti. Me hadaye anupaviṭṭhaṃ. 
Na cāhaṃ sakkomi vātaṃ upadassayitun ”ti.  
 

“Evameva kho mahārāja atthi nibbānaṃ. Na ca sakkā nibbānaṃ 
upadassayituṃ vaṇṇena vā saṇṭhānena vā ”ti.  
 

“Sādhu bhante nāgasena! Sūpadassitaṃ opammaṃ. Suniddiṭṭhaṃ 
kāraṇaṃ. Evametaṃ tathā sampaṭicchāmi ‘atthi nibbānan ”ti.  
 

Akammajādipañho pañcamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 yathā yathā - PTS. 
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“Tâu đại vương, có Niết Bàn. Niết Bàn được nhận thức bởi ý. Vị đệ tử của 
bậc Thánh thực hành đúng đắn với tâm ý trong sạch, hướng thượng, ngay 
thẳng, không bị ngăn che, không liên hệ vật chất thì nhìn thấy Niết Bàn.”  
 

“Thưa ngài, vậy Niết Bàn ấy giống cái gì? Cái ấy nên được làm sáng tỏ 
bằng các ví dụ. Xin ngài hãy giải thích cho trẫm bằng các lý lẽ theo đó pháp 
có thật là nên được làm sáng tỏ bằng các ví dụ.”  
 
 

5. “Tâu đại vương, có phải có cái gọi là gió?”  
“Thưa ngài, đúng vậy.”  

 
“Tâu đại vương, vậy xin ngài hãy chỉ cho thấy gió qua màu sắc, hoặc qua 

hình dáng, hoặc là vi tế, hay thô thiển, hoặc là dài, hay ngắn.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, không thể chỉ cho thấy gió được. Gió ấy không đáp 
ứng việc nắm bắt bằng bàn tay hoặc sự đè nén. Tuy nhiên, gió ấy là có.”  
 

“Tâu đại vương, nếu không thể chỉ cho thấy gió, như thế thì gió là không 
có.”  

“Thưa ngài Nāgasena, trẫm biết rằng: ‘Gió là có.’Nó đã đi vào trong tim 
của trẫm. Nhưng trẫm không có thể chỉ cho thấy gió được.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là có. Nhưng không thể chỉ 
cho thấy Niết Bàn qua màu sắc, hoặc qua hình dáng.”  

 
“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Ví dụ đã khéo được phô bày. Lý lẽ đã khéo 

được giải thích. ‘Có Niết Bàn,’ trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.”  
 

Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp là thứ năm.  
 

***** 
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