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Anumānapañhā

6. KAMMAJĀKAMMAJAPAÑHO
1. “Bhante nāgasena, katame ettha kammajā, katame hetujā,
katame utujā, katame na kammajā na hetujā na utujā ”ti?

2. “Ye keci mahārāja sattā sacetanā, sabbe te kammajā. Aggi ca sabbāni ca
bījajātāni hetujāni. Paṭhavī ca pabbatā ca udakañca vāto ca sabbe te utujā.
Ākāso ca nibbānañca, ime dve akammajā ahetujā anutujā. Nibbānaṃ pana
mahārāja na vattabbaṃ kammajanti vā hetujanti vā utujanti vā uppannanti
vā anuppannanti vā uppādanīyanti vā atītanti vā anāgatanti vā
paccuppannanti
vā
cakkhuviññeyyanti
vā
sotaviññeyyanti
vā
ghānaviññeyyanti vā jivhāviññeyyanti vā kāyaviññeyyanti vā. Api ca
mahārāja manoviññeyyaṃ nibbānaṃ, yaṃ so sammā paṭipanno ariyasāvako
visuddhena ñāṇena passatī ”ti.

3. “Ramaṇīyo bhante nāgasena pañho suvinicchito, nissaṃsayo
ekantagato, vimati upacchinnā, tvaṃ gaṇīvarapavaramāsajjā ”ti.
Kammajākammajapañhā chaṭṭho.
*****
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6. CÂU HỎI VỀ VẬT SANH RA DO NGHIỆP
VÀ KHÔNG SANH RA DO NGHIỆP:
1. “Thưa ngài Nāgasena, ở đây những cái nào là sanh ra do
nghiệp, những cái nào là sanh ra do nhân, những cái nào sanh ra
do mùa tiết, những cái nào không sanh ra do nghiệp, không sanh
ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết?”
2. “Tâu đại vương, những chúng sanh nào có suy tư, tất cả các hạng ấy là
sanh ra do nghiệp. Lửa và tất cả các thứ được sanh ra từ hạt giống là sanh ra
do nhân. Trái đất, núi, nước, và gió, tất cả các thứ ấy là sanh ra do mùa tiết.
Hư không và Niết Bàn, đây là hai thứ không sanh ra do nghiệp, không sanh
ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu đại vương, hơn nữa Niết Bàn
không nên được nói là ‘sanh ra do nghiệp,’ ‘sanh ra do nhân,’ ‘sanh ra do
mùa tiết,’ ‘được sanh lên,’ hoặc là ‘không được sanh lên,’ hoặc là ‘được làm
cho sanh ra,’ 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.’
Tâu đại vương, Niết Bàn là được nhận thức bởi ý, vị đệ tử của bậc Thánh thực
hành đúng đắn nhìn thấy Niết Bàn với tâm ý trong sạch.”
3. “Thưa ngài Nāgasena, câu hỏi thú vị đã khéo được giải quyết, sự phân
vân đã được xác định, sự hoài nghi đã được chặt đứt, ngài đã tiến đến vị thế
cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng.”
Câu hỏi về vật sanh ra do nghiệp
và không sanh ra do nghiệp là thứ sáu.
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