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Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi       Anumānapañhā 
 

5. HĪNĀYĀVATTANAPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena mahantaṃ idaṃ tathāgatasāsanaṃ sāraṃ 
varaṃ seṭṭhaṃ pavaraṃ anupamaṃ parisuddhaṃ vimalaṃ 
paṇḍaraṃ anavajjaṃ, na yuttaṃ gihiṃ tāvatakaṃ pabbājetuṃ. 
Gihīyeva1 ekasmiṃ phale vinetvā yadā apunarāvattī hoti tadā so 
pabbājetabbo. Kiṃkāraṇā? Ime dujjanā tāva tattha sāsane visuddhe 
pabbajitvā paṭinivattitvā hīnāyāvattanti. Tesaṃ paccāgamanena ayaṃ 
mahājano evaṃ vicinteti: ‘Tucchakaṃ vata bho etaṃ samaṇassa gotamassa 
sāsanaṃ bhavissati yaṃ ime paṭinivattantī ’ti idamettha kāraṇan ”ti.  
 
 
 
 

2. “Yathā mahārāja taḷākaṃ bhaveyya sampuṇṇa-suci-vimala-sītala-
salilaṃ, atha yo koci kiliṭṭho mala-kaddama-gato taṃ taḷākaṃ gantvā 
anahāyitvā kiliṭṭho ’va paṭinivatteyya, tattha mahārāja katamaṃ jano 
garaheyya kiliṭṭhaṃ vā taḷākaṃ vā ”ti?  
 

“Kiliṭṭhaṃ bhante jano garaheyya: ‘Ayaṃ taḷākaṃ gantvā anahāyitvā 
kiliṭṭho ’va paṭinivatto, kiṃ imaṃ anahāyitukāmaṃ taḷāko sayaṃ 
nahāpessati, ko doso taḷākassā ’”ti.  
 

“Evameva kho mahārāja tathāgato vimuttivarasalilasampuṇṇaṃ 
saddhammavarataḷākaṃ māpesi: ‘Ye keci kilesamalakiliṭṭhā sacetanā budhā, 
te idha nahāyitvā sabbakilese pavāhayissantī ’ti. Yadi koci taṃ saddhamma-
varataḷākaṃ gantvā anahāyitvā sakileso ’va paṭinivattitvā hīnāyāvattati, 
taṃyeva jano garahissati: ‘Ayaṃ jinasāsane pabbajitvā tattha patiṭṭhaṃ 
alabhitvā hīnāyāvatto. Kiṃ imaṃ appaṭipajjantaṃ jinasāsanaṃ sayaṃ 
sodhessati?2 Ko doso jinasāsanassā ’ti?  
 
 
 
 
 
 

3. Yathā vā pana mahārāja puriso paramabyādhito roguppattikusalaṃ 
amoghadhuvasiddhakammaṃ bhisakkaṃ sallakattaṃ disvā atikicchāpetvā 
savyādhiko ’va paṭinivatteyya, tattha katamaṃ jano garaheyya, āturaṃ vā 
bhisakkaṃ vā ”ti?  
 

“Āturaṃ bhante jano garaheyya: ‘Ayaṃ roguppattikusalaṃ amogha-
dhuvasiddhakammaṃ bhisakkaṃ sallakattaṃ disvā atikicchāpetvā 
savyādhiko ’va paṭinivatto. Kiṃ imaṃ atikicchāpentaṃ bhisakko sayaṃ 
tikicchissati, ko doso bhisakkassā ’”ti?  

                                                   
1 gihiṃ yeva - PTS. 
2 bodhessati - Ma, evaṃ sabbattha. 
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5. CÂU HỎI VỀ VIỆC TRỞ LẠI ĐỜI SỐNG TẠI GIA TẦM THƯỜNG:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, Giáo Pháp này của đức Như Lai là vĩ 
đại, có lõi, cao quý, tối thượng, ưu tú, không thể sánh bằng, thanh 
thịnh, vô nhiễm, trong trắng, không chê trách được, không thích 
hợp để cho người vẫn còn tại gia xuất gia. Người tại gia sau khi đã 
hướng dẫn đến một Quả vị, khi nào có sự không quay trở lại nữa, 
khi ấy mới nên cho người ấy xuất gia. Vì lý do gì? Những người này vẫn 
còn là người xấu, sau khi xuất gia ở đây, trong Giáo Pháp trong sạch, sẽ quay 
lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường. Với việc đi ngược trở lại của những 
người này, đám đông dân chúng này suy nghĩ như vầy: ‘Giáo Pháp này của 
Sa-môn Gotama quả là rỗng không, khiến những người này quay lui.’ Ở đây, 
điều này là lý do.”  
 

2. “Tâu đại vương, giống như hồ nước được tràn đầy nước sạch, không dơ, 
mát mẻ, rồi người nào đó bị lấm lem, bị vấy bụi bặm và bùn đất sau khi đi 
đến hồ nước ấy không tắm rửa, rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem. Tâu đại 
vương, trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị lấm lem hay là 
hồ nước?”  

“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị lấm lem rằng: ‘Người này sau 
khi đi đến hồ nước ấy không tắm rửa, rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem. Làm 
sao hồ nước tự nó sẽ tắm rửa cho kẻ không có ý định tắm rửa này? Vậy có 
điều sai trái gì đối với hồ nước?’” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã tạo ra hồ nước cao 
quý là Chánh Pháp, được tràn đầy nước cao quý là sự giải thoát (nghĩ rằng): 
‘Những người nào đó bị lấm lem bụi bặm phiền não, có suy tư, có trí tuệ, 
những người ấy sau khi tắm rửa ở đây sẽ tẩy sạch tất cả các phiền não.’ Nếu 
người nào đó sau khi đi đến hồ nước Chánh Pháp cao quý ấy không tắm rửa, 
rồi quay lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường, vẫn còn phiền não. Dân 
chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng: ‘Người này sau khi xuất gia trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thằng, không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại 
đời sống tại gia tầm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng sẽ tự 
mình làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì 
đối với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng?’  
 
 

3. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị bệnh trầm trọng, sau 
khi gặp người thầy thuốc giải phẩu, rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự 
chữa trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rồi quay lui, vẫn còn bị 
bệnh. Trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị bệnh hay là 
người thầy thuốc?”  

“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị bệnh rằng: ‘Người này sau khi 
gặp người thầy thuốc giải phẩu, rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa 
trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rồi quay lui, vẫn còn bị bệnh. 
Làm sao người thầy thuốc tự mình sẽ chữa trị cho kẻ không chịu để cho chữa 
trị này? Vậy có điều sai trái gì đối với người thầy thuốc?’” 
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“Evameva kho mahārāja tathāgato antosāsanasamugge kevalaṃ sakala-
kilesa-byādhivūpasamanasamatthaṃ amatosadhaṃ pakkhipi: ‘Ye keci 
kilesabyādhipīḷitā sacetanā budhā, te imaṃ amatosadhaṃ pivitvā 
sabbakilesa-byādhiṃ vūpasamessantī ’ti. Yadi koci taṃ amatosadhaṃ 
apivitvā sakileso ’va paṭinivattitvā hīnāyāvattati, taṃ yeva jano garahissati: 
‘Ayaṃ jinasāsane pabbajitvā tattha patiṭṭhaṃ alabhitvā hīnāyāvatto. Kiṃ 
imaṃ appaṭipajjantaṃ jinasāsanaṃ sayaṃ sodhessati? Ko doso 
jinasāsanassā ’ti?  
 
 
 
 
 

4. Yathā vā pana mahārāja chāto puriso mahā1puññabhatta-parivesanaṃ 
gantvā taṃ bhattaṃ abhuñjitvā chāto ’va paṭinivatteyya. Tattha katamaṃ 
jano garaheyya, chātaṃ vā puññabhattaṃ vā ”ti?  
 
 

“Chātaṃ bhante jano garaheyya: ‘Ayaṃ khudāpīḷito puññabhattaṃ 
paṭilabhitvā abhuñjitvā chāto ’va paṭinivatto. Kiṃ imassa abhuñjantassa 
bhojanaṃ sayaṃ mukhaṃ pavisissati? Ko doso bhojanassā ’”ti?  
 
 

“Evameva kho mahārāja tathāgato antosāsanasamugge paramapavaraṃ 
santaṃ sivaṃ paṇītaṃ amataṃ paramamadhuraṃ kāyagatāsatibhojanaṃ 
ṭhapesi: ‘Ye keci kilesacchātajjhattā2 taṇhāparetamānasā sacetanā budhā, te 
imaṃ bhojanaṃ bhuñjitvā kāmarūpārūpabhavesu sabbaṃ taṇhamapanes-
santī ’ti. Yadi koci taṃ bhojanaṃ abhuñjitvā taṇhāsito ’va paṭinivattitvā 
hīnāyāvattati, taṃ yeva jano garahissati: ‘Ayaṃ jinasāsane pabbajitvā tattha 
patiṭṭhaṃ alabhitvā hīnāyāvatto kiṃ imaṃ appaṭipajjantaṃ jinasāsanaṃ 
sayaṃ sodhessati? Ko doso jinasāsanassā ’ti?  
 
 
 
 
 

5. Yadi mahārāja tathāgato gihiṃ yeva ekasmiṃ phale vinītaṃ 
pabbājeyya, nanu3 nāmāyaṃ pabbajjā kilesappahānāya visuddhiyā vā? 
Natthi pabbajjāya karaṇīyaṃ? Yathā mahārāja puriso anekasatena kammena 
talākaṃ khaṇāpetvā parisāya evamanusāveyya: ‘Mā me bhonto keci 
saṃkiliṭṭhā imaṃ talākaṃ otaratha, pavāhitarajojallā parisuddhā 
vimalamaṭṭhā imaṃ taḷākaṃ otarathā ’ti. Api nu kho mahārāja tesaṃ 
pavāhitarajojallānaṃ parisuddhānaṃ vimalaṭṭhānaṃ tena talākena 
karaṇīyaṃ bhaveyyā ”ti?  

                                                   
1 mahatimahā - Ma, PTS. 
2 kilesakilantajjhattā - PTS, Sīmu. 
3 na - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã bỏ vào bên trong cái 
hộp Giáo Pháp phương thuốc Bất Tử có khả năng làm yên lặng toàn bộ tất cả 
căn bệnh phiền não (nghĩ rằng): ‘Những người nào đó bị hành hạ bởi căn 
bệnh phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi uống vào 
phương thuốc Bất Tử này sẽ làm yên lặng mọi căn bệnh phiền não.’ Nếu 
người nào đó sau khi không uống vào phương thuốc Bất Tử ấy, rồi quay lui, 
trở lại đời sống tại gia tầm thường, vẫn còn phiền não. Dân chúng sẽ chê 
trách chính kẻ ấy rằng: ‘Người này sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thằng, không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại 
gia tầm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng sẽ làm trong sạch 
kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì đối với Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng?’  
 

4. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị đói, sau khi đi đến nơi 
phân phát vật thực phước thiện lớn lao, lại không ăn vật thực ấy, rồi quay lui, 
vẫn còn bị đói. Trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị đói 
hay là vật thực phước thiện?”  
 

“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị đói: ‘Người này, bị hành hạ bởi 
cơn đói, sau khi nhận lãnh vật thực phước thiện không ăn, rồi quay lui, vẫn 
còn bị đói. Làm sao vật thực tự nó sẽ đi vào miệng của kẻ không ăn này được? 
Vậy có điều sai trái gì đối với vật thực?’”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã để vào bên trong cái 
hộp Giáo Pháp món vật thực Niệm Đặt Ở Thân cao quý tột bậc, yên tịnh, an 
toàn, hảo hạng, bất tử, ngọt ngào tột bậc (nghĩ rằng): ‘Những người nào đó bị 
đói ở nội phần do phiền não, có tâm bị chế ngự bởi tham ái, có suy tư, có trí 
tuệ, những người ấy sau khi thọ dụng vật thực này sẽ xa lìa tất cả tham ái ở 
dục giới, sắc giới, và vô sắc giới.’ Nếu người nào đó sau khi không ăn vật thực 
ấy, rồi quay lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường, vẫn còn bị ràng buộc bởi 
tham ái. Dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng: ‘Người này sau khi xuất 
gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thằng, không đạt được chỗ đứng ở nơi 
ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tầm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều 
sai trái gì đối với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng?’  
 
 

5. Tâu đại vương, nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia 
(nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, thế chẳng phải việc xuất gia này 
nhằm đưa đến việc dứt bỏ phiền não hay đưa đến sự thanh tịnh? Và không có 
việc gì cần phải làm với việc xuất gia? Tâu đại vương, giống như người nam 
sau khi cho đào cái hồ nước bằng hàng trăm lao động rồi thông báo đến tập 
thể như vầy: ‘Này quý ông, chớ để bất cứ những ai bị lấm lem bước xuống hồ 
nước này. Hãy để cho những người có bụi bặm dơ dáy đã được tẩy uế, trong 
sạch, đã kỳ cọ vết nhơ bước xuống hồ nước này.’ Tâu đại vương, phải chăng 
những người có bụi bặm dơ dáy đã được tẩy uế, trong sạch, đã kỳ cọ vết nhơ 
ấy là có việc cần làm với cái hồ nước ấy?”  
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6. “Na hi bhante. Yassatthāya te taṃ taḷākaṃ upagaccheyyuṃ, taṃ 
aññatreva tesaṃ kataṃ karaṇīyaṃ. Kiṃ tesaṃ tena taḷākenā ”ti.  
 
 

“Evameva kho mahārāja yadi tathāgato gihiṃ yeva ekasmiṃ phale 
vinītaṃ pabbājeyya, tattheva tesaṃ kataṃ karaṇīyaṃ. Kiṃ tesaṃ 
pabbajjāya? Yathā vā pana mahārāja sabhāva-isibhattiko sutamantapada-
dharo atakkiko roguppattikusalo amoghadhuvasiddhakammo bhisakko 
sallakatto sabbarogūpasamabhesajjaṃ sannipātetvā parisāya evam-
anusāveyya: ‘Mā kho bhonto keci sabyādhikā mama santike upagacchatha, 
abyādhikā arogā mama santike upagacchathā ’ti. Api nu kho mahārāja tesaṃ 
abyādhikānaṃ arogānaṃ paripuṇṇānaṃ udaggānaṃ tena bhisakkena 
karaṇīyaṃ bhaveyyā ”ti?  
 
 
 
 

7. “Na hi bhante. Yassatthāya te taṃ bhisakkaṃ sallakattaṃ 
upagaccheyyuṃ, taṃ aññatreva tesaṃ kataṃ karaṇīyaṃ. Kiṃ tesaṃ tena 
bhisakkenā ”ti?  
 

“Evameva kho mahārāja yadi tathāgato gihiṃ yeva ekasmiṃ phale 
vinītaṃ pabbājeyya, tattheva tesaṃ kataṃ karaṇīyaṃ. Kiṃ tesaṃ 
pabbajjāya?  
 
 

Yathā vā pana mahārāja koci puriso anekathālipākasataṃ bhojanaṃ 
paṭiyādāpetvā parisāya evamanussāveyya: ‘Mā me bhonto keci chātā imaṃ 
parivesanaṃ upagacchatha, subhuttā tittā suhitā dhātā pīṇitā paripuṇṇā 
imaṃ parivesanaṃ upagacchathā ’ti. Api nu kho mahārāja tesaṃ bhuttā-
vīnaṃ tittānaṃ suhitānaṃ dhātānaṃ pīṇitānaṃ paripuṇṇānaṃ tena 
bhojanena karaṇīyaṃ bhaveyyā ”ti?  
 
 

8. “Na hi bhante. Yassatthāya te taṃ parivesanaṃ upagaccheyyuṃ, taṃ 
aññatreva tesaṃ kataṃ karaṇīyaṃ. Kiṃ tesaṃ tāya parivesanāyā ”ti?  
  
 

“Evameva kho mahārāja yadi tathāgato gihiṃyeva ekasmiṃ phale 
vinītaṃ pabbājeyya, tattheva tesaṃ kataṃ karaṇīyaṃ. Kiṃ tesaṃ 
pabbajjāya? Api ca mahārāja ye hīnāyāvattanti te jinasāsanassa pañca atuliye 
guṇe dassenti. Katame pañca? Bhūmimahantabhāvaṃ dassenti, 
parisuddhavimalabhāvaṃ dassenti, pāpehi asaṃvāsiyabhāvaṃ dassenti, 
duppaṭivedhabhāvaṃ dassenti, bahusaṃvararakkhiyabhāvaṃ dassenti.  
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6. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
hồ nước ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi khác 
rồi. Họ còn có việc gì với hồ nước ấy?”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc 
giải phẩu, người phục vụ tín cẩn của các vị ẩn sĩ, có sự ghi nhớ các chú thuật 
và các đoạn kệ ngôn đã được nghe, không là kẻ ngớ ngẩn, rành rẽ về nguyên 
nhân gây bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài, sau khi gom lại các loại 
thuốc men làm yên lặng tất cả các căn bệnh rồi thông báo đến tập thể như 
vầy: ‘Này quý ông, chớ để bất cứ những ai có bệnh đi đến gặp tôi. Hãy để cho 
những người không có bệnh không ốm đau đi đến gặp tôi.’ Tâu đại vương, 
phải chăng những người không có bệnh, không ốm đau, được toàn vẹn, được 
hưng phấn ấy là có việc cần làm với người thầy thuốc ấy?”  
 

7. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
người thầy thuốc ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại 
nơi khác rồi. Họ còn có việc gì với người thầy thuốc ấy?”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia?  
 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó, sau khi cho chuẩn bị 
bữa ăn hàng trăm đĩa cơm sữa, rồi thông báo đến tập thể như vầy: ‘Này quý 
ông, chớ để bất cứ những ai bị đói đi đến nơi phát chẩn này. Hãy để cho 
những người đã được ăn no, được thỏa mãn, được thừa thãi, no nê, cường 
tráng, đầy đủ đi đến nơi phát chẩn này.’ Tâu đại vương, phải chăng những 
người đã ăn xong, được thỏa mãn, được thừa thãi, no nê, cường tráng, đầy đủ 
ấy là có việc cần làm với bữa ăn ấy?”  
 

8. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
nơi phát chẩn ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi 
khác rồi. Họ còn có việc gì với nơi phát chẩn ấy?”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, phải chăng những người nào trở lại 
đời sống tại gia tầm thường, những người ấy phô bày năm đức tính không thể 
so sánh ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Năm đức tính nào? Họ phô bày 
tính chất vĩ đại của lãnh địa, phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm, 
phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác, phô bày tính chất khó 
thấu triệt, phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc.  
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9. Kathaṃ bhūmimahantabhāvaṃ dassenti? Yathā mahārāja puriso 
adhano hīnajacco nibbiseso buddhiparihīno mahārajjaṃ1 paṭilabhitvā na 
cirasseva paripaṭati paridhaṃsati parihāyati yasato, na sakkoti issariyaṃ 
sandhāretuṃ. Kiṃkāraṇā? Mahantattā issariyassa. Evameva kho mahārāja 
ye keci nibbisesā akatapuññā buddhiparihīnā jinasāsane pabbajanti, te taṃ 
pabbajjaṃ pavaruttamaṃ sandhāretuṃ avisahantā na cirasseva jinasāsanā 
paripaṭitvā paridhaṃsitvā parihāyitvā hīnāyāvattanti, na sakkonti jina-
sāsanaṃ sandhāretuṃ. Kiṃkāraṇā? Mahantattā jinasāsanabhūmiyā. Evaṃ 
bhūmimahantabhāvaṃ dassenti.  
  
 

10. Kathaṃ parisuddhavimalabhāvaṃ dassenti? Yathā mahārāja vāri 
pokkharapatte vikirati vidhamati viddhaṃsati2 naṭṭhānamupagacchati 
nūpalippati. Kiṃkāraṇā? Parisuddhavimalattā padumassa. Evameva kho 
mahārāja ye keci saṭhā kūṭā vaṅkā kuṭilā visamadiṭṭhino jinasāsane 
pabbajanti, te parisuddha-vimala-nikkaṇṭaka-paṇḍara-varapavara-sāsanato 
na cirasseva vikiritvā vidhamitvā viddhaṃsitvā3 asaṇṭhahitvā anupalippitvā 
hīnāyāvattanti. Kiṃkāraṇā? Parisuddhavimalattā jinasāsanassa. Evaṃ 
parisuddhavimalabhāvaṃ dassenti.  
 
 

11. Kathaṃ pāpehi asaṃvāsiyabhāvaṃ dassenti? Yathā mahārāja 
mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati, yaṃ hoti mahāsamudde 
mataṃ kuṇapaṃ, taṃ khippameva tīraṃ upaneti thalaṃ vā ussādeti.4 
Kiṃkāraṇā? Mahābhūtānaṃ bhavanattā mahāsamuddassa. Evameva kho 
mahārāja ye keci pākaṭā5 asaṃvutā ahirikā akiriyā osannaviriyā kusītā 
kiliṭṭhā6 dujjanā manussā jinasāsane pabbajanti, te na cirasseva jinasāsanato 
arahantavimalakhīṇāsavamahābhūtabhavanato nikkhamitvā asaṃvasitvā 
hīnāyāvattanti. Kiṃkāraṇā? Pāpehi asaṃvāsiyattā jinasāsanassa. Evaṃ 
pāpehi asaṃvāsiyabhāvaṃ dassenti.  
 
 

12. Kathaṃ duppaṭivedhabhāvaṃ dassenti? Yathā mahārāja ye keci 
acchekā asikkhitā asippino mativippahīnā issatthā7 vāḷaggavedhaṃ 
avisahantā vigaḷanti pakkamanti. Kiṃkāraṇā? aṇhasukhumaduppaṭivedhattā 
vālaggassa. Evameva kho mahārāja ye keci duppaññā jaḷā eḷamūgā mūḷhā 
dandhagatikā janā jinasāsane pabbajanti, te taṃ parama-saṇha-sukhuma-
catusaccapaṭivedhaṃ paṭivijjhituṃ avisahantā jinasāsanā vigaḷitvā pakka-
mitvā na cirasseva hīnāyāvattanti. Kiṃkāraṇā? Parama-saṇha-sukhuma-
duppaṭivedhatāya saccānaṃ. Evaṃ duppaṭivedhabhāvaṃ dassenti.  
 

                                                   
1 mahatimahārajjaṃ - PTS. 
2 viddhaṃseti - Ma. 
3 viddhaṃsetvā - Ma. 
4 ussāreti. - Ma.  
5 pāpakā - Ma; pāpā - PTS.  
6 ye keci pāpā akiriyā osannaviriyā kuthitā kiliṭṭhā - PTS. 
7 issāsā - Ma. 
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9. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế nào? Tâu đại vương, 
giống như người nam không có tài sản, dòng dõi thấp kém, tầm thường, thấp 
thỏi về trí tuệ, sau khi đạt được vương quốc rộng lớn, không bao lâu sau sẽ 
sụp đổ, tiêu hoại, hư hoại về danh vọng, không thể duy trì vương quyền. Vì lý 
do gì? Vì tính chất vĩ đại của vương quyền. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
những người nào đó là tầm thường, không có phước báu đã tạo, thấp thỏi về 
trí tuệ, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy 
trong khi không thể duy trì việc xuất gia cao quý và tối thượng ấy, không bao 
lâu sau từ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng họ sụp đổ, tiêu hoại, hư hoại, trở 
lại đời sống tại gia tầm thường, không thể duy trì Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng. Vì lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của lãnh địa Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế ấy.  

10. Họ phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm là như thế nào? Tâu 
đại vương, giống như nước ở lá sen sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, rồi mất 
dạng, không bám níu. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô nhiễm của 
loài sen. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào đó là gian trá, 
giả dối, cong quẹo, quanh co, có quan điểm không ổn định, xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy không bao lâu sau từ Giáo 
Pháp thanh tịnh không ô nhiễm, không gai góc, trong trắng, cao quý, và ưu 
tú, sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ vững, không bám níu, trở lại 
đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô 
nhiễm ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất thanh tịnh 
không ô nhiễm là như thế ấy.  

11. Họ phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế 
nào? Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết, nghĩa 
là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ hoặc hất 
lên đất liền. Vì lý do gì? Vì việc cư trú của các chúng sanh to lớn ở nơi biển 
cả. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào đó có bản tánh không 
thu thúc, vô liêm sỉ, không năng động, có sự tinh tấn yếu ớt, biếng nhác, ô uế, 
đê tiện, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy 
không bao lâu sau sẽ lìa khỏi Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, khỏi nơi cư 
trú của các chúng sanh to lớn, các bậc A-la-hán, vô nhiễm, lậu tận, không 
cộng trú, và trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất 
không sống chung với những kẻ ác ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ 
phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế ấy.  

12. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thế nào? Tâu đại vương, 
giống như những người nào đó là cung thủ, không thành thạo, không được 
học tập, không rành nghề, không tập trung tâm, trong khi không thể xuyên 
thủng đầu của cọng tóc, buông rơi (cung), bỏ đi. Vì lý do gì? Vì tính chất tinh 
vi, tế nhị, khó xuyên thủng của đầu cọng tóc. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế những người nào đó có tuệ tồi, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, si mê, điệu bộ chậm 
chạp, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy trong 
khi không thể xuyên thủng việc thấu triệt ấy đối với bốn Chân Lý vô cùng 
tinh vi, tế nhị, buông rơi Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, bỏ đi, không bao 
lâu sau trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất vô cùng 
tinh vi, tế nhị, khó thấu triệt của bốn Chân Lý. Họ phô bày tính chất khó thấu 
triệt là như thế ấy.  
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13. Kathaṃ bahusaṃvararakkhiyabhāvaṃ dassenti? Yathā mahārāja 
kocideva puriso mahatimahāyuddhabhūmimupagato parasenāya 
disāvidisāhi samantā parivārito sattihatthaṃ janamupentaṃ disvā bhīto 
osakkati paṭinivattati palāyati. Kiṃkāraṇā? Bahuvidhayuddhamukha-
rakkhanabhayā. Evameva kho mahārāja ye keci pākaṭā1 asaṃvutā ahirikā 
akiriyā akkhantī capalā calitā ittarā bālajanā jinasāsane pabbajanti, te 
bahuvidhaṃ sikkhāpadaṃ parirakkhituṃ avisahantā osakkitvā2 paṭini-
vattitvā palāyitvā na cirasseva hīnāyāvattanti. Kiṃkāraṇā? Bahuvidha-
saṃvararakkhiyabhāvattā jinasāsanassa. Evaṃ bahuvidhasaṃvara-rakkhiya-
bhāvaṃ dassenti.  
 
 
 
 
 
 
 

14. Thalajuttame ’pi mahārāja vassikāgumbe kimividdhāni pupphāni 
honti, tāni aṅkurāni saṃkuṭitāni antarā yeva paripaṭanti, na ca tesu 
paripaṭitesu vassikāgumbo hīḷito nāma hoti. Yāni tattha ṭhitāni pupphāni 
tāni sammā gandhena disāvidisaṃ abhibyāpenti. Evameva kho mahārāja ye 
te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti, te jinasāsane kimividdhāni vassikā-
pupphāni viya vaṇṇagandharahitāni nibbaṇṇākārasīlā abhabbā vepullāya, na 
ca tesaṃ hīnāyāvattanena jinasāsanaṃ hīḷitaṃ nāma hoti. Ye tattha ṭhitā 
bhikkhū, te sadevakaṃ lokaṃ sīlavaragandhena abhibyāpenti.  
 
 
 
 
 
 

Sālīnampi mahārāja nirātaṅkānaṃ lohitakānaṃ antare karumbhakaṃ 
nāma sālijāti uppajjitvā antarā yeva vinassati, na ca tassā vinaṭṭhattā 
lohitakasālī hīḷitā nāma honti. Ye tattha ṭhitā sālī, te rājūpabhogā honti. 
Evameva kho mahārāja ye te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti, te 
lohitakasālīnamantare karumbhakā viya jinasāsane vaḍḍhitvā3 vepullataṃ 
pāpuṇitvā4 antarā yeva hīnāyāvattanti. Na ca tesaṃ hīnāyāvattanena 
jinasāsanaṃ hīḷitaṃ nāma hoti. Ye tattha ṭhitā bhikkhū te arahattassa 
anucchavikā honti.  
 

 

                                                   
1 pāpakā - Ma. 
2 okkamitvā - PTS. 
3 na vaḍḍhitvā - Ma, PTS. 
4 na pāpuṇitvā - Ma. 
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13. Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế 
nào? Tâu đại vương, giống như người nam nào đó đi đến gần bãi chiến 
trường lớn lao vĩ đại rồi bị bao vây chung quanh khắp các hướng chính 
hướng phụ bởi đội quân địch, sau khi nhìn thấy người tay cầm gươm đang 
tiến đến gần thì hoảng sợ, thối lui, quay trở lại, đào tẩu. Vì lý do gì? Vì nỗi sợ 
hãi trong việc bảo vệ mặt tiền của cuộc chiến đấu có nhiều dạng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế những người nào đó, có bản tánh không thu thúc, 
vô liêm sỉ, không năng động, không nhẫn nại, thất thường, bị dao động, hay 
thay đổi, là những người ngu dốt, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng, những người ấy trong khi không thể bảo vệ trọn vẹn điều học có 
nhiều loại, thì thối lui, quay trở lại, đào tẩu, không bao lâu sau thì trở lại đời 
sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất cần được bảo vệ sự thu thúc 
có nhiều loại thuộc Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất 
cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế ấy.  
 
 
 

14. Tâu đại vương, ở bụi hoa nhài trâu, dầu là hạng nhất trong số các loài 
hoa mọc ở đất bằng, cũng có những bông hoa bị sâu ăn, những chồi non ấy, 
bị quắn lại, rơi rụng ở vào chính khoảng giữa. Nhưng không vì chúng bị rơi 
rụng mà bụi hoa nhài bị xem thường. Những bông hoa nào còn tồn tại ở nơi 
ấy, chúng tỏa khắp các hướng chính phụ với hương thơm chân chánh. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế những người nào sau khi xuất gia trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những 
người ấy trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng có giới không còn phẩm 
chất và hình tướng, ví như những bông hoa nhài bị sâu ăn, mất đi màu sắc và 
hương thơm, không thể đưa đến sự phát triển trọn vẹn. Nhưng không vì việc 
trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các 
vị ấy tỏa khắp thế gian luôn cả cõi Trời với hương thơm cao quý của giới.  
 

Tâu đại vương, có loại lúa sāli tên là Karumbhaka, sau khi mọc lên ở 
khoảng giữa của các giống lúa sāli gạo đỏ không bị èo oặt, rồi bị tiêu hoại từ ở 
chính khoảng giữa. Nhưng không vì việc bị tiêu hoại của loại lúa ấy mà giống 
lúa sāli gạo đỏ bị xem thường. Những lúa sāli nào còn tồn tại ở nơi ấy, chúng 
là vật thực của đức vua. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào 
sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời sống 
tại gia tầm thường, những người ấy, ví như Karumbhaka ở khoảng giữa của 
các loại lúa sāli gạo đỏ, sau khi tăng trưởng không đạt đến sự phát triển trọn 
vẹn ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, rồi trở lại đời sống tại gia tầm 
thường từ ở chính khoảng giữa. Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia 
tầm thường của những người ấy mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem 
thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy là thích hợp đối với 
phẩm vị A-la-hán.  
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Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi       Anumānapañhā 
 

15. Kāmadadassāpi mahārāja maṇiratanassa ekadesaṃ kakkasaṃ 
uppajjati, na ca tattha kakkasuppannattā maṇiratanaṃ hīḷitaṃ nāma hoti. 
Yaṃ tattha parisuddhaṃ maṇiratanassa, taṃ janassa hāsakaraṃ hoti. 
Evameva kho mahārāja ye te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti kakkasā te 
jinasāsane papaṭikā. Na ca tesaṃ hīnāyāvattanena jinasāsanaṃ hīḷitaṃ 
nāma hoti. Ye tattha ṭhitā bhikkhū te devamanussānaṃ hāsajanakā honti.  
 
 
 
 
 
 

Jātisampannassā ’pi mahārāja lohitacandassa ekadesaṃ pūtikaṃ hoti 
[appagandhaṃ. Na tena lohitacandanaṃ hīḷitaṃ nāma hoti.]1 Yaṃ tattha 
apūtikaṃ sugandhaṃ, taṃ samantā vidhūpeti abhibyāpeti. Evameva kho 
mahārāja ye te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti, te lohita-candanā-
sārantare pūtikadesamiva chaḍḍanīyā jinasāsane. Na ca tesaṃ hīnāyā-
vattanena jinasāsanaṃ hīḷitaṃ nāma hoti. Ye tattha ṭhitā bhikkhū, te 
sadevakaṃ lokaṃ sīlavaracandanagandhena anulimpentī ”ti.  
  
 
 
 
 

16. “Sādhu bhante nāgasena! Tena tena anucchavikena tena tena sadisena 
kāraṇena niravajjamanupāpitaṃ jinasāsanaṃ seṭṭhabhāvena paridīpitaṃ. 
Hīnāyāvattamānāpi te jinasāsanassa seṭṭhabhāvaṃyeva paridīpentī ”ti.  
 
 
 
 

Hināyāvattanapañho pañcamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 Itipāṭho Ma, PTS potthakesu dissate.  
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo        Các Câu Hỏi Suy Luận 
 

15. Tâu đại vương, viên bảo ngọc ma-ni, vật ban cho điều ước, có một 
phần sần sùi sanh khởi. Nhưng không vì việc bị sanh khởi phần sần sùi ở chỗ 
ấy mà viên bảo ngọc ma-ni bị xem thường. Phần nào ở chỗ ấy của viên bảo 
ngọc ma-ni là trong suốt, phần ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho dân chúng. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào sau khi xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, 
những người ấy là lớp vỏ ngoài sần sùi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 
Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy 
mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn 
tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho chư Thiên và nhân 
loại.  
 

Tâu đại vương, trầm hương màu đỏ chánh tông có một phần bị hư hỏng, 
[không có mùi thơm. Nhưng không vì việc ấy mà trầm hương màu đỏ bị xem 
thường.] Phần nào ở chỗ ấy là không hư hỏng, có mùi thơm, phần ấy xông 
khói, tỏa khắp xung quanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người 
nào sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời 
sống tại gia tầm thường, những người ấy ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, 
ví như phần bị hư hỏng ở giữa lỏi trầm hương màu đỏ, đáng được quăng bỏ. 
Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy 
mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn 
tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy bôi xức thế gian luôn cả cõi Trời với mùi thơm của 
trầm hương quý giá là giới.  
 

16. “Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Bằng lý lẽ thích hợp với mỗi một 
trường hợp, tương xứng với mỗi một trường hợp, sự không có lỗi lầm đã 
được ghi nhận, Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng với bản thể tối thượng đã 
được làm sáng tỏ. Thậm chi trong khi trở lại đời sống tại gia tầm thường, 
những người ấy cũng làm sáng tỏ chính bản thể tối thượng thuộc về Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng.”  
 

Câu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tầm thường là thứ năm.  
 

***** 
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