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4. PUBBAPETĀDISAPAÑHO
1. “Bhante nāgasena ime dāyakā dānaṃ datvā pubbapetānaṃ
ādisanti: ‘Imaṃ tesaṃ pāpuṇātū ’ti. Api nu te kiñci tatonidānaṃ
vipākaṃ paṭilabhantī ”ti?
“Keci mahārāja paṭilabhanti, keci na paṭilabhantī ”ti.
“Ke bhante paṭilabhanti? Ke na paṭilabhantī ”ti?
“Nirayūpapannā mahārāja na paṭilabhanti, saggagatā na paṭilabhanti,
tiracchānayonigatā na paṭilabhanti, catunnaṃ petānaṃ tayo petā na
paṭilabhanti vantāsikā khuppipāsino nijjhāmataṇhikā. Labhanti petā
paradattūpajīvino, te ’pi saramānā yeva labhantī ”ti.

“Tena hi bhante nāgasena dāyakānaṃ dānaṃ vissotaṃ 1 hoti aphalaṃ,
yesaṃ uddissa kataṃ yadi te na paṭilabhantī ”ti?
“Na hi taṃ mahārāja dānaṃ aphalaṃ hoti avipākaṃ. Dāyakāyeva tassa
phalaṃ anubhavantī ”ti.
“Tena hi bhante kāraṇena maṃ saññāpehī ”ti.
“Idha mahārāja keci manussā macchamaṃsasurābhattakhajjakāni
paṭiyādetvā ñātikulaṃ gacchanti, yadi te ñātakā taṃ upāyanaṃ na sampaṭiccheyyuṃ, api nu taṃ upāyanaṃ vissotaṃ2 gaccheyya vinasseyya vā ”ti?
“Na hi bhante. Sāmikānaṃyeva taṃ hotī ”ti.
“Evameva kho mahārāja dāyakā yeva tassa phalaṃ anubhavanti. Yathā vā
pana mahārāja puriso gabbhaṃ paviṭṭho asati purato nikkhamanamukhe
kena nikkhameyyā ”ti?
“Paviṭṭheneva bhante ”ti.
“Evameva kho mahārāja dāyakā yeva tassa phalaṃ anubhavantī ”ti.
“Hotu bhante nāgasena. Evametaṃ tathā sampaṭicchāma. Dāyakā yeva
tassa phalaṃ anubhavanti. Na mayaṃ taṃ kāraṇaṃ vilomemā ’ti.
2. Bhante nāgasena yadi imesaṃ dāyakānaṃ dinnaṃ dānaṃ pubbapetānaṃ pāpuṇāti, te ca tassa vipākaṃ anubhavanti, tena hi yo pāṇātipātī
luddo lohitapāṇī paduṭṭhamanasaṅkappo manusse ghātetvā dāruṇaṃ kammaṃ katvā pubbapetānaṃ ādiseyya: ‘Imassa me kammassa vipāko pubbapetānaṃ pāpuṇātū ’ti, api nu tassa vipāko pubbapetānaṃ pāpuṇātī ”ti?
“Na hi mahārājā ”ti.
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4. CÂU HỎI VỀ VIỆC HỒI HƯỚNG
ĐẾN QUYẾN THUỘC ĐÃ QUÁ VÃNG:
1. “Thưa ngài Nāgasena, các thí chủ này sau khi bố thí vật thí,
hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng: ‘Việc này hãy
thành tựu cho những người ấy.’ Phải chăng những người ấy do
nhân ấy nhận được quả thành tựu nào đó?”
“Tâu đại vương, một số nhận được, một số không nhận được.”
“Thưa ngài, những ai nhận được, những ai không nhận được?”
“Tâu đại vương, những người đã sanh vào địa ngục không nhận được,
những người đã đi đến cõi trời không nhận được, những người đã đi đến bản
thể loài thú không nhận được, trong số bốn hạng người đã quá vãng, ba hạng
người đã quá vãng không nhận được—là hạng chỉ ăn đồ được mửa ra, hạng bị
hành hạ bởi sự đói khát, hạng luôn bị dằn vặt bởi sự khao khát. Hạng người
đã quá vãng nhận được là hạng sống nhờ vào sự bố thí của người khác, thậm
chí những người ấy, ngay trong khi nhớ đến, cũng nhận được.”
“Thưa ngài Nāgasena, như thế thì sự bố thí của các thí chủ đã được làm để
hồi hướng đến những người nào, nếu những người ấy không nhận được, thì
bị uổng phí, thì không có kết quả?”
“Tâu đại vương, việc bố thí ấy không hẳn là không có kết quả, là không có
quả thành tựu. Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy.”
“Thưa ngài Nāgasena, như thế thì xin ngài giúp cho trẩm hiểu bắng lý lẽ?”
“Tâu đại vương, ở đây một số người nào đó chuẩn bị cá, thịt, rượu, thức
ăn, vật nhai, rồi đi đến nhà của thân quyến. Nếu những thân quyến ấy không
thọ nhận quà biếu ấy, phải chăng quà biếu ấy trở nên uổng phí, hoặc bị mất
mát?”
“Thưa ngài, không đúng. Vật ấy là thuộc về chính các người chủ.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chính các thí chủ thọ hưởng kết quả
của việc ấy. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam đã đi vào nội
phòng, trong khi lối đi ra không có ở phía trước thì có thể đi ra bằng cách
nào?”
“Thưa ngài, bằng chính lối đã đi vào.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chính các thí chủ thọ hưởng kết quả
của việc ấy.”
“Thưa ngài Nāgasena, hãy là vậy. Chúng tôi chấp nhận điều này đúng
theo như vậy: ‘Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Chúng tôi
không bàn cãi về lý lẽ ấy.’
2. Thưa ngài Nāgasena, nếu vật thí đã được bố thí của các thí chủ này
thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng, và họ thọ hưởng quả thành tựu
của việc ấy, như thế thì kẻ nào có sự giết hại mạng sống, là thợ săn, có bàn
tay vấy máu, có tâm tư tồi tệ, sau khi giết chết nhiều người, sau khi gây ra
hành động tàn bạo, rồi hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng:
‘Quả thành tựu của việc làm này của tôi hãy thành tựu đến các quyến thuộc
đã quá vãng,’ phải chăng quả thành tựu của việc ấy thành tựu đến các quyến
thuộc đã quá vãng?”
“Tâu đại vương, không đúng.”
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“Bhante nāgasena, ko tattha hetu, kiṃ kāraṇaṃ, yena kusalaṃ pāpuṇāti
akusalaṃ na pāpuṇātī ”ti?
“Neso mahārāja pañho pucchitabbo. Mā ca tvaṃ mahārāja ‘vissajjako
atthī ’ti apucchitabbaṃ pucchi: ‘Kissa ākāso nirālambo? Kissa gaṅgā
uddhamukhā na sandahati? 1 Kissa ime manussā ca dijā ca dipadā, migā
catuppadā ’ti? Tampi maṃ tvaṃ pucchissasī ”ti?
“Nāhantaṃ bhante nāgasena vihesāpekkho pucchāmi. Api ca
nibbāhanatthāya sandehassa pucchāmi. Bahū manussā loke vāmagāhino 2
vicakkhukā. ‘Kinti te otāraṃ na labheyyun ’ti evāhaṃ taṃ pucchāmī ”ti.
“Na sakkā mahārāja saha akatena ananumatena saha pāpaṃ kammaṃ
saṃvibhajituṃ. Yathā mahārāja manussā udakanibbāhanena udakaṃ
suvidūrampi haranti, api nu mahārāja sakkā ghanamahāselapabbato
nibbāhanena yathicchitaṃ haritun ”ti?
“Na hi bhante ”ti.
“Evameva kho mahārāja sakkā kusalaṃ saṃvibhajituṃ, na sakkā
akusalaṃ saṃvibhajituṃ. Yathā vā pana mahārāja sakkā telena padīpo
jāletuṃ, api nu mahārāja sakkā udakena padīpo jāletun ”ti?
“Na hi bhante ”ti.
“Evameva kho mahārāja sakkā kusalaṃ saṃvibhajituṃ, na sakkā
akusalaṃ saṃvibhajituṃ. Yathā vā pana mahārāja kassakā taḷākato udakaṃ
nīharitvā dhaññaṃ paripācenti, api nu kho mahārāja sakkā mahasamuddato
udakaṃ nīharitvā dhaññaṃ paripācetun ”ti?
“Na hi bhante ”ti.
“Evameva kho mahārāja sakkā kusalaṃ saṃvibhajituṃ. Na sakkā
akusalaṃ saṃvibhajitun ”ti.
3. “Bhante nāgasena, kena kāraṇena sakkā kusalaṃ saṃvibhajituṃ, na
sakkā akusalaṃ saṃvibhajituṃ? Kāraṇena maṃ saññāpehi. Nāhaṃ andho
anāloko, sutvā vedissāmī ”ti.
“Akusalaṃ mahārāja thokaṃ, kusalaṃ bahukaṃ. Thokattā akusalaṃ
kattāraṃ yeva pariyādiyati. Bahukattā kusalaṃ sadevakaṃ lokaṃ
ajjhottharatī ”ti.
“Opammaṃ karohī ”ti.
“Yathā mahārāja parittaṃ ekaṃ udabindu paṭhaviyaṃ nipateyya, api nu
kho taṃ mahārāja udabindu dasapi dvādasapi yojanāni ajjhotthareyyā ”ti?
“Na hi bhante. Yattha taṃ udabindu nipatitaṃ, tattheva pariyādiyatī ”ti.
“Kena kāraṇena mahārājā ”ti?
“Parittattā bhante udabindussā ”ti.
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“Thưa ngài Nāgasena, trong trường hợp ấy, cái gì là nhân, cái gì là lý do
khiến cho thiện thành tựu, còn bất thiện không thành tựu?”
“Tâu đại vương, câu hỏi ấy là không nên hỏi. Tâu đại vương, xin ngài chớ
(nghĩ rằng): ‘Có người trả lời’ rồi hỏi câu hỏi không thể trả lời được: ‘Tại sao
bầu trời không có vật máng lên? Tại sao sông Gaṅgā không chảy về phía
thượng nguồn? Tại sao những người này là lưỡng sanh và có hai chân, còn
loài thú có bốn chân? Có phải ngài cũng sẽ hỏi tôi câu hỏi ấy?”
“Thưa ngài Nāgasena, trẫm hỏi ngài không phải vì có ý muốn gây khó
khăn. Tuy nhiên, trẫm hỏi nhằm mục đích làm tiêu tan sự nghi ngờ. Nhiều
người ở thế gian có sự cầm nắm bằng tay trái, có mắt bị lòa, trẫm hỏi ngài
điều ấy là như vầy: ‘Vì điều gì mà những người ấy không thể đạt được cơ
hội?”
“Tâu đại vương, không thể san sẻ nghiệp ác với người đã không làm, với
người không tùy hỷ theo. Tâu đại vương, giống như những người chuyển
nước đến nơi rất xa bằng ống dẫn nước. Tâu đại vương, phải chăng núi đá
rắn chắc to lớn có thể chuyển dịch theo như ý muốn cũng bằng ống dẫn?”
“Thưa ngài, không được.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ
bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như có thể đốt sáng ngọn đèn với
dầu. Tâu đại vương, phải chắng có thể đốt sáng ngọn đèn với nước?”
“Thưa ngài, không được.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ
bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như những người nông dân lấy nước
từ hồ nước rồi nấu chín gạo. Tâu đại vương, phải chắng có thể lấy nước từ
biển cả rồi nấu chín gạo?”
“Thưa ngài, không được.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ
bất thiện.”
3. “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà có thể san sẻ thiện, không thể san
sẻ bất thiện? Xin ngài giúp cho trẫm hiểu bẳng lý lẽ. Trẫm không mù lòa và
không có ánh sáng, sau khi lắng nghe trẫm sẽ hiểu.”
“Tâu đại vương, bất thiện là ít ỏi, thiện thì dồi dào. Do tính chất ít ỏi, bất
thiện tác động chỉ riêng người tạo tác. Bởi tính chất dồi dào, thiện bao phủ
thế gian luôn cả cõi Trời.”
“Xin ngài cho ví dụ.”
“Tâu đại vương, giống như một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống trái đất. Tâu
đại vương, phải chăng giọt nước ấy có thể phủ lên luôn cả mười, mười hai dotuần?”
“Thưa ngài, không đúng. Giọt nước ấy đã rơi xuống ở nơi nào, thì nó tác
động chỉ ở nơi ấy thôi.”
“Tâu đại vương, vì lý do gì?”
“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước.”
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“Evameva kho mahārāja parittaṃ akusalaṃ. Parittattā kattāraṃ yeva
pariyādiyati, na sakkā saṃvibhajituṃ. Yathā vā pana mahārāja mahatimahāmegho abhivasseyya tappayanto dharaṇitalaṃ, api nu kho so mahārāja
mahāmegho samantato otthareyyā ”ti?
“Āma bhante. Pūrayitvā so mahāmegho sobbha-sara-sarita-sākhākandara-padara-daha-taḷāka-udapāna-pokkharaṇiyo,
dasapi
dvādasapi
yojanāni ajjhotthareyyā ”ti.
“Kena kāraṇena mahārājā ”ti?
“Mahantattā bhante meghassā ”ti.
“Evameva kho mahārāja kusalaṃ bahukaṃ. Bahukattā sakkā devamanussehi ’pi saṃvibhajitun ”ti.
4. “Bhante nāgasena kena kāraṇena akusalaṃ thokaṃ kusalaṃ
bahutaran ”ti?
“Idha mahārāja yo koci dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ
karoti, so haṭṭho pahaṭṭho haṃsito pahaṃsito 1 pamudito pasannamānaso
vedajāto hoti, tassa aparāparaṃ pīti uppajjati, pītimanassa bhiyyo bhiyyo
kusalaṃ pavaḍḍhati.
Yathā mahārāja udapāne bahusalilasampuṇṇe ekena desena udakaṃ
paviseyya, ekena nikkhameyya, nikkhamante ’pi aparāparaṃ uppajjati, na
sakkā hoti khayaṃ pāpetuṃ. Evameva kho mahārāja kusalaṃ bhiyyo bhiyyo
pavaḍḍhati. Vassasate ’pi ce mahārāja puriso kataṃ kusalaṃ āvajjeyya,
āvajjite āvajjite bhiyyo bhiyyo kusalaṃ pavaḍḍhati. Tassa taṃ kusalaṃ sakkā
hoti yathicchakehi saddhiṃ saṃvibhajituṃ. Idamettha mahārāja kāraṇaṃ
yena kāraṇena kusalaṃ bahutaraṃ.
Akusalaṃ pana mahārāja karonto pacchā vippaṭisārī hoti, vippaṭisārino
cittaṃ patilīyati, patikuṭati, pativaṭṭati, na sampasārīyati, socati tappati
hāyati khīyati, na parivaḍḍhati, tattheva pariyādiyati. Yathā mahārāja
sukkāya nadiyā mahāpuḷināya unnatāvanatāya kuṭilasaṃkuṭilāya uparito
parittaṃ udakaṃ āgacchantaṃ hāyati khīyati na parivaḍḍhati, tattheva
pariyādiyati. Evameva kho mahārāja akusalaṃ karontassa cittaṃ patilīyati
patikuṭati pativaṭṭati na sampasārīyati, socati tappati hāyati khīyati na
parivaḍḍhati, tattheva pariyādiyati. Idamettha mahārāja kāraṇaṃ yena
kāraṇena akusalaṃ thokan ”ti.
“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.
Pubbapetādisapañho catuttho.
*****
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế bất thiện là nhỏ nhoi. Do tính chất
nhỏ nhoi, nó tác động chỉ riêng người tạo tác, không thể san sẻ. Tâu đại
vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khổng lồ, trong khi làm hài lòng
mặt đất, có thể đổ mưa. Tâu đại vương, phải chăng đám mây to lớn ấy có thể
phủ lên khắp nơi?”
“Thưa ngài, đúng vậy. Đám mây lớn to lớn ấy sau khi làm tràn đầy hố, ao,
suối, cành cây, hốc, khe, hồ, vũng, giếng, đầm sen, cũng có thể phủ lên luôn
cả mười, mười hai do-tuần.”
“Tâu đại vương, vì lý do gì?”
“Thưa ngài, vì tính chất to lớn của đám mây.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiện thì dồi dào. Do tính chất dồi
dào, có thể san sẽ với chư Thiên và loài người.”
4. “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà bất thiện là ít ỏi, còn thiện là dồi
dào hơn?”
“Tâu đại vương, ở đây có ai đó dâng cúng vật thí, thọ trì giới, thực hành
việc trai giới, người ấy vui mừng, mừng rỡ, vừa lòng, hài lòng, hoan hỷ, có
tâm tịnh tín, hân hoan sanh khởi, đối với vị ấy hỷ sanh lên liên tục, đối với
người có tâm hỷ thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa.
Tâu đại vương, giống như ở giếng nước được tràn đầy với nhiều nước,
nước có thể đi vào bằng một lối, thoát ra bằng một lối, mặc dầu đang được
thoát ra nước cũng vẫn liên tục sanh khởi, không thể nào bị lâm vào sự cạn
kiệt. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa.
Tâu đại vương, nếu một người có thể hướng tâm đến việc thiện đã làm thậm
chí cả một trăm năm, khi được liên tục hướng tâm thì thiện phát triển nhiều
thêm hơn nữa. Đối với người ấy, thiện ấy có thể san sẻ cho những người
mong mỏi như thế ấy. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy
thiện là dồi dào hơn.
Tâu đại vương, trái lại người đang làm việc bất thiện thì về sau có sự ân
hận; đối với người có sự ân hận, thì tâm thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại,
không trải rộng, buồn rầu, bứt rứt, tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác
động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, giống như chút ít nước đang rơi xuống
phía bên trên của dòng sông khô cạn có bãi cát lớn lồi lõm uốn cong khúc
khuỷu, thì tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu
đại vương, tương tợ y như thế đối với người đang làm việc bất thiện, tâm
thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buồn rầu, bứt rứt, tiêu
tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, ở
đây điều này là lý do mà với lý do ấy bất thiện là ít ỏi.”
“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như
vậy.”
Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng là thứ tư.
*****

553

