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Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi       Anumānapañhā 
 

3. KUSALĀKUSALABALAVATARAPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena katamaṃ adhimattaṃ balavataraṃ 
kusalaṃ vā akusalaṃ vā ”ti?  

“Kusalaṃ mahārāja adhimattaṃ balavataraṃ, no tathā akusalan ”ti. 
 

“Nāhaṃ bhante nāgasena taṃ vacanaṃ sampaṭicchāmi: ‘Kusalaṃ 
adhimattaṃ balavataraṃ, no tathā akusalan ’ti. Dissanti bhante nāgasena 
idha pāṇātipātino adinnādāyino kāmesumicchācārino musāvādino 
gāmaghātakā1 panthadūsakā nekatikā vañcanikā sabbe te tāvatakena pāpena 
labhanti hatthacchedaṃ pādacchedaṃ hatthapādacchedaṃ kaṇṇacchedaṃ 
nāsacchedaṃ kaṇṇanāsacchedaṃ bilaṅgathālikaṃ saṅkhamuṇḍikaṃ 
rāhumukhaṃ jotimālikaṃ hatthapajjotikaṃ erakavattikaṃ cīrakavāsikaṃ 
eṇeyyakaṃ balisamaṃsikaṃ kahāpaṇakaṃ khārāpatacchikaṃ paligha-
parivattikaṃ palālapīṭhakaṃ, tattenapi telena osiñcanaṃ, sunakhehi ’pi 
khādāpanaṃ, sūlāropaṇaṃ, asināpi sīsacchedaṃ, keci rattiṃ pāpaṃ katvā 
rattiṃ yeva vipākaṃ anubhavanti, keci rattiṃ katvā divā yeva anubhavanti, 2 
keci divā katvā rattiṃ yeva anubhavanti, keci dve tayo divase dvītivattā3 
anubhavanti, sabbe ’pi te diṭṭheva dhamme vipākaṃ anubhavanti. Atthi pana 
bhante nāgasena koci ekassa vā dvinnaṃ vā tiṇṇaṃ vā catunnaṃ vā 
pañcannaṃ vā dasannaṃ vā satassa vā sahassassa vā satasahassassa vā 
saparivāraṃ dānaṃ datvā diṭṭhadhammikaṃ bhogaṃ vā yasaṃ vā sukhaṃ 
vā anubhavitā, sīlena vā uposathakammena vā ”ti?  

“Atthi mahārāja cattāro purisā dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposatha-
kammaṃ katvā diṭṭheva dhamme teneva sarīradehena tidasapure 
yasamanuppattā ”ti.4  
 

2. “Ko ca ko ca bhante ”ti?  
“Mandhātā mahārāja rājā, nimi rājā, sādhīno rājā, guttilo ca gandhabbo 

”ti.  
“Bhante nāgasena anekehi taṃ bhavasahassehi antaritaṃ dīpitaṃ.5 

Dvinnampetaṃ amhākaṃ parokkhaṃ. Yadi samattho ’si vattamānake bhave 
bhagavato dharamānakāle kathehī ”ti.  

“Vattamānake ’pi mahārāja bhave puṇṇako dāso therassa sāriputtassa 
bhojanaṃ datvā tadaheva seṭṭhiṭṭhānaṃ ajjhupagato, so etarahi puṇṇako 
seṭṭhīti paññāyi. Gopālamātā devī attano kese vikkiṇitvā laddhehi aṭṭhahi 
kahāpaṇehi therassa mahākaccāyanassa attaṭṭhamakassa piṇḍapātaṃ datvā 
tadaheva rañño udenassa aggamahesittaṃ6 pattā. Suppiyā upāsikā 
aññatarassa gilānabhikkhuno attano ūrumaṃsena paṭicchādaniyaṃ datvā 
dutiyadivase yeva rūḷhavanā sacchavi7 arogā jātā.  

                                                   
1 gāmaghātikā - Ma.  
2 keci divā katvā divā yeva anubhavanti - itipāṭho Ma, PTS potthakesu dissate.  
3 vītivatte - Ma, PTS, Sīmu.  
4 samanuppattā ti - Ma. 
5 dīpitaṃ - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate.  
6 candapajjotassa aggamahesiṭṭhānaṃ - Ma.  
7 sañchavī - Ma.  
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3. CÂU HỎI VỀ THIỆN HAY BẤT THIỆN MẠNH HƠN:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, cái nào trội hơn, mạnh hơn, thiện hay 
là bất thiện?” 

“Tâu đại vương, thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như 
vậy.”  

“Thưa ngài Nāgasena, trẫm không chấp nhận lời nói ấy: ‘Thiện là trội 
hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vậy.’ Thưa ngài Nāgasena, ở đây 
được thấy những kẻ giết hại mạng sống, lấy vật chưa được cho, có hành vi sai 
trái trong các dục, nói lời dối trá, tàn phá làng mạc, quân cướp đường, gian 
lận, lường gạt, tất cả những kẻ ấy nhận chịu việc bị chặt bàn tay, chặt bàn 
chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, (nhúng 
vào) hũ giấm chua, cạo đầu bôi vôi, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở 
bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đất, 
xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, 
quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở ghế rơm, rưới bằng dầu sôi, cho những 
con chó gặm, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu bằng gươm tương xứng với tội ác, 
những ai làm điều ác ban đêm thì gánh chịu hậu quả ngay trong đêm, những 
ai làm ban đêm thì gánh chịu trong ngày (kế), những ai làm ban ngày thì 
gánh chịu ngay trong đêm, những ai đã trải qua hai ba ngày thì gánh chịu hai 
ba ngày, tất cả những người ấy đều gánh chịu hậu quả ngay trong hiện tại. 
Thưa ngài Nāgasena, trái lại có phải có người nào đó sau khi bố thí vật thí có 
cả vật phụ tùng đến một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, hoặc bốn vị, hoặc năm vị, 
hoặc mười vị, hoặc một trăm vị, hoặc một ngàn vị, hoặc một trăm ngàn vị, thì 
trở thành người hưởng thụ của cải, hoặc danh tiếng, hoặc an lạc, nhờ vào 
giới hoặc việc hành trai giới trong thời hiện tại?”  

“Tâu đại vương, có bốn người sau khi bố thí vật thí, sau khi thọ trì giới, 
sau khi thực hiện việc hành trai giới thì đạt đến danh vọng ở thành phố của 
chư Thiên bằng chính cơ thể thân xác ấy ngay trong thời hiện tại.”  
 

2. “Thưa ngài, ai và ai vậy?”  
“Tâu đại vương, đức vua Mandhātā, đức vua Nimi, đức vua Sādhīna, và 

Càn-thát-bà Guttila.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, điều ấy rõ ràng là đã trải qua nhiều ngàn đời. Điều 
ấy cũng là vượt ngoài tầm nhìn của hai chúng ta. Nếu ngài có khả năng, xin 
ngài hãy nói về cuộc đời đang còn tiếp diễn, vào thời điểm đang còn đức Thế 
Tôn.”  

“Tâu đại vương, thậm chí ở cuộc đời đang còn tiếp diễn, kẻ nô lệ Puṇṇaka 
sau khi dâng vật thực đến trưởng lão Sāriputta thì đã đạt đến địa vị nhà triệu 
phú ngay trong ngày ấy, vị ấy hiện nay đã được biết là: ‘Triệu phú Puṇṇaka.’ 
Hoàng hậu Gopālamātā sau khi bán mái tóc của chính mình, với tám đồng 
tiền nhận được đã dâng đồ ăn khất thực đến trưởng lão Mahākaccāyana, 
(cùng với bảy vị khác) và bản thân ngài là vị thứ tám, thì đã đạt được ngôi vị 
hoàng hậu chánh cung của đức vua Udena ngay trong ngày ấy. Nữ cư sĩ 
Suppiyā sau khi đã dâng nước xúp nấu với thịt đùi của chính mình đến một 
vị tỳ khưu bệnh nọ, thì ngay trong ngày thứ nhì vết thương đã được liền lại, 
có làn da đẹp, đã được hết bệnh.  
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Mallikā devī bhagavato ābhidosikaṃ kummāsapiṇḍaṃ datvā tadaheva 
rañño kosalassa aggamahesī jātā. Sumano mālākāro aṭṭhahi 
sumanapupphamuṭṭhīhi bhagavantaṃ pūjetvā taṃ divasaṃyeva 
mahāsampattiṃ patto. Ekasāṭako brāhmaṇo uttarasāṭakena bhagavantaṃ 
pūjetvā taṃ divasaṃ yeva sabbaṭṭhakaṃ labhi. Sabbe p’ ete mahārāja 
diṭṭhadhammikaṃ bhogañca yasañca anubhaviṃsū ”ti.  

3. “Bhante nāgasena vicinitvā pariyesitvā cha jane yeva addasāsī ”ti?  
“Āma mahārājā ”ti.  
“Tena hi bhante nāgasena akusalaṃ yeva adhimattaṃ balavataraṃ, no 

tathā kusalaṃ. Ahaṃ hi bhante nāgasena ekadivasaṃ yeva dasapi purise 
passāmi pāpassa kammassa vipākena sūlesu āropīyamāne1 vīsatimpi 
tiṃsampi cattārīsampi paññāsampi purise,2 purisasatampi purisasahassampi 
passāmi pāpassa kammassa vipākena sūlesu āropīyamānaṃ.1 Nandakulassa3 
bhante nāgasena bhaddasālo nāma senāpatiputto ahosi. Tena ca raññā 
candaguttena saṅgāmo samupabbūḷho4 ahosi. Tasmiṃ kho pana bhante 
nāgasena saṅgāme ubhato balakāye asītikavandharūpāni ahesuṃ. Ekasmiṃ 
kira sasakalaṅke paripuṇṇe5 ekaṃ kavandharūpaṃ uṭṭhahati. Sabbe p’ ete 
pāpasseva kammassa vipākena anayavyasanaṃ āpannā. Iminā ’pi bhante 
nāgasena kāraṇena bhaṇāmi: ‘Akusalaṃyeva adhimattaṃ balavataraṃ, no 
tathā kusalan ’ti. Suyyati6 bhante nāgasena imasmiṃ buddhasāsane kosalena 
raññā asadisadānaṃ dinnan ”ti?  

“Āma mahārāja suyyatī ”ti.  
“Api nu kho bhante nāgasena kosalarājā taṃ asadisadānaṃ datvā 

tatonidānaṃ kiñci diṭṭhadhammikaṃ bhogaṃ vā yasaṃ vā sukhaṃ vā 
paṭilabhī ”ti?  

“Na hi mahārājā “ti.  
“Yadi bhante nāgasena kosalarājā evarūpaṃ anuttaraṃ dānaṃ datvā ’pi 

na labhi tatonidānaṃ 7 diṭṭhadhammikaṃ bhogaṃ vā yasaṃ vā sukhaṃ vā, 
tena hi bhante nāgasena akusalaṃyeva adhimattaṃ balavataraṃ, no tathā 
kusalan ”ti.  
 

4. “Parittattā mahārāja akusalaṃ khippaṃ pariṇamati. Vipulattā kusalaṃ 
dīghena kālena pariṇamati. Upamāyapi mahārāja etaṃ upaparikkhitabbaṃ. 
Yathā mahārāja aparante janapade kumudabhaṇḍikā nāma dhaññajāti 
māsena lūnā8 antogehagatā hoti. Sāliyo chappañcamāsehi pariṇamanti. Kiṃ 
panettha mahārāja antaraṃ? Ko viseso kumudabhaṇḍikāya ca sālīnañcā ”ti?  

“Parittatā bhante kumudabhaṇḍikāya, vipulatā ca sālīnaṃ. Sāliyo bhante 
nāgasena rājārahaṃ9 rājabhojanaṃ, kumudabhaṇḍikā dāsakammakarānaṃ 
bhojanan ”ti.  

                                                   
1 āropente - Ma, PTS, Sīmu. 
2 purise - itisaddo Ma potthake na dissate.  
3 nandaguttassa - kesuci.  
4 samupabyūḷho - Ma.  
5 sīsakabandhe paripāte - Ma, Sīmu; sīsakalande paripuṇṇe - PTS.  
6 sūyati - PTS. 
7 kañci - Machasaṃ adhikaṃ.  
8 māsalūnā - Ma, PTS; māsapūrā - Ka; māseneva - Sīmu.  
9 rājārahā - Ma, PTS. 
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Mallikādevī, sau khi dâng phần cháo chua của đêm hôm qua đến đức Thế 
Tôn, đã trở thành hoàng hậu chánh cung của đức vua Kosala ngay trong ngày 
ấy. Người thợ làm tràng hoa Sumana, sau khi cúng dường đức Thế Tôn với 
tám nắm hoa nhài, đã đạt được sự thành tựu lớn lao ngay trong ngày ấy. Vị 
Bà-la-môn Ekasāṭaka (có độc một tấm vải che thân), sau khi cúng dường đức 
Thế Tôn với tấm vải khoác ngoài, đã đạt được tất cả mỗi thứ tám món ngay 
trong ngày ấy. Tâu đại vương, tất cả những người này cũng đã hưởng thụ của 
cải và danh vọng ở thời hiện tại.”  
 

3. “Thưa ngài Nāgasena, sau khi chọn lựa và tìm kiếm, có phải ngài đã 
thấy chỉ có sáu người?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy.”  
“Thưa ngài Nāgasena, như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, 

thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nāgasena, bởi vì chỉ trong một ngày trẫm 
nhìn thấy mười người nam, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi người 
nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Trẫm nhìn 
thấy trăm người nam, ngàn người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu 
quả của nghiệp ác. Thưa ngài Nāgasena, người con trai của vị tướng quân 
thuộc dòng họ Nanda có tên là Bhaddasāla. Cuộc chiến đấu giữa vị ấy và đức 
vua Candagutta đã diễn ra ác liệt. Thưa ngài Nāgasena, hơn nữa trong cuộc 
chiến đấu ấy, đã có tám mươi thây người cụt đầu ở cả hai đoàn quân. Nghe 
nói khi một cái giỏ đựng đầu được tràn đầy thì có một thây người cụt đầu 
đứng dậy. Tất cả những người này lâm vào tai họa và bất hạnh do hậu quả 
của chính nghiệp ác. Thưa ngài Nāgasena, cũng vì lý do này mà trẫm nói 
rằng: ‘Chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy.’ Thưa 
ngài Nāgasena, có phải được nghe là trong thời Giáo Pháp của đức Phật này, 
vật thí không thể sánh bằng đã được bố thí bởi đức vua Kosala?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có được nghe.”  
“Thưa ngài Nāgasena, phải chăng đức vua Kosala, sau khi bố thí vật thí 

không thể sánh bằng ấy, do nhân ấy đã nhận được của cải hay danh vọng hay 
sự an lạc nào đó trong thời hiện tại?”  

“Tâu đại vương, không có.”  
“Thưa ngài Nāgasena, nếu đức vua Kosala, thậm chí sau khi bố thí vật thí 

không thể sánh bằng có hình thức như thế, do nhân ấy đã không nhận được 
của cải hay danh vọng hay sự an lạc trong thời hiện tại. Thưa ngài Nāgasena, 
như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy.”  
 

4. “Tâu đại vương, vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện chuyển biến mau 
chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần thời gian dài. Tâu 
đại vương, điều này nên được quan sát bằng ví dụ. Tâu đại vương, giống như 
ở xứ sở Aparanta, có giống lúa tên là kumudabhaṇḍikā sau một tháng thì 
được gặt rồi đem vào trong nhà. Các lúa sāli chín sau năm sáu tháng. Tâu đại 
vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Giữa lúa kumudabhaṇḍikā và các 
loại lúa sāli có điều gì là khác biệt?  

“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của lúa kumudabhaṇḍikā, và tính chất 
rộng lớn của các lúa sāli. Thưa ngài Nāgasena, các lúa sāli là xứng đáng với 
đức vua, là thực phẩm của đức vua, còn lúa kumudabhaṇḍikā là thực phẩm 
của các nô bộc và những người làm công việc.”  
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“Evameva kho mahārāja parittattā akusalaṃ khippaṃ pariṇamati. 
Vipulattā kusalaṃ dīghena kālena pariṇamatī ”ti.  
 

“Yaṃ tattha bhante nāgasena khippaṃ pariṇamati, taṃ nāma loke 
adhimattaṃ balavataraṃ. Tasmā akusalaṃ adhimattaṃ1 balavataraṃ, no 
tathā kusalaṃ. Yathā nāma bhante nāgasena yo koci yodho mahatimahā-
yuddhaṃ pavisitvā paṭisattuṃ upakacchake gahetvā ākaḍḍhitvā khippa-
taraṃ sāmino upaneyya, so yodho loke samattho sūro nāma. Yo ca bhisakko 
khippaṃ sallaṃ uddharati, rogamapaneti, so bhisakko cheko nāma. Yo 
gaṇako sīghasīghaṃ gaṇetvā2 khippaṃ dassayati, so gaṇako cheko nāma. Yo 
mallo khippaṃ paṭimallaṃ ukkhipitvā uttānakaṃ pāteti, so mallo samattho 
sūro nāma. Evameva kho bhante nāgasena yaṃ khippaṃ pariṇamati 
kusalaṃ vā akusalaṃ vā, taṃ loke adhimattaṃ balavataran ”ti.  
 
 

5. “Ubhayampi taṃ mahārāja kammaṃ samparāyavedaniyaṃyeva. Api 
ca3 akusalaṃ sāvajjatāya khaṇena diṭṭhadhammavedaniyaṃ hoti. Pubbakehi 
mahārāja khattiyehi ṭhapito eso niyamo: ‘Yo pāṇaṃ hantī4 so daṇḍāraho, yo 
adinnaṃ ādiyati, yo paradāraṃ gacchati, yo musā bhaṇati, yo gāmaṃ 
ghāteti, yo panthaṃ dūseti, yo nikativañcanaṃ karoti,5 so daṇḍāraho 
vadhitabbo chettabbo bhettabbo hantabbo ’ti. Taṃ te upādāya vicinitvā 
vicinitvā daṇḍenti vadhenti chindanti bhindanti hananti ca. Api nu mahārāja 
atthi kehici ṭhapito niyamo: ‘Yo dānaṃ vā deti, sīlaṃ vā rakkhati, uposatha-
kammaṃ vā karoti, tassa dhanaṃ vā yasaṃ vā dātabban ’ti! Api nu taṃ 
vicinitvā vicinitvā dhanaṃ vā yasaṃ vā denti corassa katakammassa 
vadhabandhanaṃ viyā ”ti?  

“Na hi bhante ”ti.  
 

“Yadi mahārāja dāyakānaṃ vicinitvā vicinitvā dhanaṃ vā yasaṃ 
dadeyyuṃ, kusalampi diṭṭhadhammavedaniyaṃ bhaveyya. Yasmā ca kho 
mahārāja dāyake na vicinanti: ‘Dhanaṃ vā yasaṃ vā dassamā ’ti, tasmā 
kusalaṃ na diṭṭhadhammavedaniyaṃ. Iminā mahārāja kāraṇena akusalaṃ 
diṭṭhadhammavedaniyaṃ, samparāyeva so adhimattaṃ balavataraṃ 
vedanaṃ vediyatī ”ti.  
 

“Sādhu bhante nāgasena! Tvādisena buddhimantena vinā neso pañho 
sunibbedhiyo. Lokiyaṃ6 bhante nāgasena lokuttarena viññāpitan ”ti.  
 

Kusalākusalabalavatarapañho tatiyo.  
 

***** 
 
                                                   
1 adhimattaṃ - itisaddo Machasaṃ natthi. 
2 gantvā - Sīmu.  
3 api ca kho - Ma.  
4 hanati - Ma, PTS. 
5 yo nikatiṃ karoti, yo vañcanaṃ karoti - Ma. 
6 lokikaṃ - Ma, PTS, Sīmu.  

 546



Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo        Các Câu Hỏi Suy Luận 
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện 
chuyển biến mau chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần 
thời gian dài.  

“Thưa ngài Nāgasena, trong trường hợp ấy cái nào chuyển biến mau 
chóng, cái ấy ở thế gian gọi là trội hơn, mạnh hơn. Do đó, bất thiện là trội 
hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nāgasena, giống như 
người lính chiến nào đó, sau khi tiến vào cuộc chiến đấu lớn lao vĩ đại, thì 
nắm lấy kẻ thù ở nách, lôi đi, rồi mau chóng hơn nữa đưa đến các chủ soái, 
người lính chiến ấy ở thể gian gọi là dũng sĩ tài năng. Và người thầy thuốc 
nào nhanh chóng lấy ra mũi tên, xua đi cơn bệnh, người thầy thuốc ấy gọi là 
thông thạo. Người kế toán nào tính toán vô cùng mau lẹ và nhanh chóng phô 
bày (kết quả), người kế toán ấy gọi là thông thạo. Người võ sĩ nào nhanh 
chóng nhấc bổng và vật ngã ngửa đối thủ, người võ sĩ ấy gọi là dũng sĩ tài 
năng. Thưa ngài Nāgasena, tương tợ y như thế cái nào chuyển biến mau 
chóng, dầu là thiện hay là bất thiện, cái ấy ở thế gian là trội hơn, mạnh hơn.”  
 

5. “Tâu đại vương, luôn cả hai nghiệp ấy đều được cảm thọ trong tương 
lai. Tuy nhiên, bất thiện do có tội lỗi nên lập tức chịu cảm thọ trong thời hiện 
tại. Tâu đại vương, các vị Sát-đế-lỵ trước đây đã thành lập quy định này: ‘Kẻ 
nào giết hại mạng sống, kẻ ấy xứng đáng hình phạt; kẻ nào lấy vật chưa cho, 
kẻ nào đi đến vợ người khác, kẻ nào nói lời dối trá, kẻ nào tàn phá xóm làng, 
kẻ nào cướp giật đường xá, kẻ nào thực hiện việc gian lận và lường gạt, kẻ ấy 
xứng đáng hình phạt, nên bị giết chết, nên bị chém, nên bị phanh (thây), nên 
bị trừng phạt.’ Căn cứ vào việc ấy, sau khi cân nhắc xét đoán họ gia hình, giết 
chết, chém, phanh (thây), và trừng phạt. Tâu đại vương, phải chăng có điều 
quy định đã được thành lập bởi những ai đó rằng: ‘Người nào bố thí vật thí, 
hoặc gìn giữ giới, hoặc thực hiện việc hành trai giới, thì người ấy sẽ được ban 
thưởng tài sản hoặc danh vọng’? Phải chăng sau khi cân nhắc xét đoán về 
việc ấy, họ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, tợ như việc giết chết hoặc 
giam cầm đối với hành động đã làm của kẻ trộm cướp?”  

“Thưa ngài, không có.”  
 

“Tâu đại vương, nếu họ sau khi cân nhắc xét đoán có thể ban thưởng tài 
sản hoặc danh vọng đến các thí chủ, thì thiện cũng có thể được cảm thọ trong 
hiện tại. Tâu đại vương, bởi vì họ không cân nhắc về các thí chủ rằng: ‘Chúng 
ta sẽ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng,’ vì thế thiện không được cảm thọ 
trong hiện tại. Tâu đại vương, vì lý do này bất thiện chịu cảm thọ trong hiện 
tại, và kẻ ấy cảm nhận cảm thọ trội hơn, mạnh hơn ngay trong tương lai.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Thiếu vắng bậc có sự giác ngộ như là ngài, 
câu hỏi này đã không khéo được tháo gỡ Thưa ngài Nāgasena, việc thuộc về 
thế gian đã được giảng giải bằng cách vượt trên thế gian.”  
 

Câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn là thứ ba.  
 

***** 
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