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9. UTTARIKARAṆĪYĀBHĀVA PAÑHO 
 
 

1. “Bhante nāgasena tumhe bhaṇatha: ‘Yaṃ kiñci karaṇīyaṃ 
tathāgatassa, sabbantaṃ bodhiyā yeva mūle pariniṭṭhitaṃ. Natthi 
tathāgatassa uttariṃ karaṇīyaṃ katassa vā paticayo ’ti. Idañca 
temāsaṃ paṭisallānaṃ dissati. Yadi bhante nāgasena yaṃ kiñci karaṇīyaṃ 
tathāgatassa sabbantaṃ bodhiyā yeva mūle pariniṭṭhitaṃ, natthi 
tathāgatassa uttariṃ karaṇīyaṃ katassa vā paticayo, tena hi ‘temāsaṃ 
paṭisallīno ’ti yaṃ vacanaṃ, taṃ micchā. Yadi temāsaṃ paṭisallīno, tena hi 
‘yaṃ kiñci karaṇīyaṃ tathāgatassa, sabbantaṃ bodhiyāyeva mūle 
pariniṭṭhitan ’ti tampi vacanaṃ micchā. Natthi katakaraṇīyassa paṭisallānaṃ 
sakaraṇīyasseva paṭisallānaṃ. Yathā nāma byādhitasseva bhesajjena 
karaṇīyaṃ hoti, abyādhitassa kiṃ bhesajjena? Chātasseva bhojanena 
karaṇīyaṃ hoti, achātassa kiṃ bhojanena? Evameva kho bhante nāgasena 
natthi katakaraṇīyassa paṭisallānaṃ, sakaraṇīyasseva paṭisallānaṃ. Ayampi 
ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto, so tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. “Yaṃ kiñci mahārāja karaṇīyaṃ tathāgatassa sabbantaṃ bodhiyā yeva 
mūle pariniṭṭhitaṃ. Natthi tathāgatassa uttariṃ karaṇīyaṃ katassa vā 
paticayo, bhagavā ca temāsaṃ paṭisallīno. Paṭisallānaṃ kho mahārāja 
bahuguṇaṃ. Sabbe ’pi tathāgatā paṭisallīyitvā sabbaññutaṃ pattā. Taṃ te 
sukataguṇamanussarantā paṭisallānaṃ sevanti. Yathā mahārāja puriso 
rañño santikā laddhavaro paṭiladdhabhogo taṃ sukataguṇamanussaranto 
aparāparaṃ rañño upaṭṭhānaṃ eti, evameva kho mahārāja sabbe ’pi 
tathāgatā paṭisallīyitvā sabbaññutaṃ pattā taṃ te sukataguṇamanussarantā 
paṭisallānaṃ sevanti. Yathā vā pana mahārāja puriso āturo dukkhito 
bāḷhagilāno bhisakkamupasevitvā sotthimanuppatto, taṃ sukataguṇa-
manussaranto aparāparaṃ bhisakkamupasevati, evameva kho mahārāja 
sabbe ’pi tathāgatā paṭisallīyitvā sabbaññutaṃ pattā. Taṃ te sukata-
guṇamanussarantā paṭisallānaṃ sevanti.  
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9. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT  
CỦA VIỆC CẦN PHẢI LÀM THÊM NỮA:  

 
1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài đã nói rằng: ‘Bất cứ việc gì cần phải làm 

đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại 
gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm 
thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm.’ Và ba tháng 
thiền tịnh này được ghi nhận. Thưa ngài Nāgasena, nếu bất cứ việc gì cần 
phải làm đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại 
gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, 
hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm, như thế thì lời nói ‘ba tháng thiền 
tịnh’ là sai trái. Nếu có ba tháng thiền tịnh, như thế thì lời nói ‘bất cứ việc gì 
cần phải làm đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay 
tại gốc cây Bồ Đề’ cũng là sai trái. Không có thiền tịnh đối với người có việc 
cần phải làm đã được làm xong, thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc 
cần phải làm. Giống như chỉ riêng đối với người bị bệnh thì có việc cần phải 
làm với thuốc men, còn đối với người không bị bệnh thì có việc gì với thuốc 
men? Chỉ riêng đối với người đói thì có việc cần phải làm với thức ăn, còn đối 
với người không đói thì có việc gì với thức ăn? Thưa ngài Nāgasena, tương tợ 
y như thế không có thiền tịnh đối với người có việc cần phải làm đã được làm 
xong, thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc cần phải làm. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh. Nó được dành cho ngài, nên được giải quyết bởi 
ngài.”  
 
 
 
 
 

2. “Tâu đại vương, bất cứ việc gì cần phải làm đối với đức Như Lai, tất cả 
các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, 
không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã 
làm, và đức Như Lai có thiền tịnh ba tháng. Tâu đại vương, thiền tịnh quả là 
có nhiều công đức. Tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản 
thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các 
Ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu đại vương, giống như người nam đã nhận 
được ân huệ, đã đạt được của cải nhờ vào sự thân cận đức vua. Trong khi nhớ 
lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã liên tục đi đến phục vụ đức vua. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi 
mới đạt đến bản thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện 
tốt đẹp ấy, các Ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu đại vương, hoặc là giống như 
người nam bị nhiễm bệnh, khổ sở, có bệnh trầm trọng, sau khi đến gặp người 
thầy thuốc thì thành tựu sự an vui. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực 
hiện tốt đẹp ấy, gã thường xuyên đi đến gặp người thầy thuốc. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản 
thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các 
Ngài tiến hành thiền tịnh.  
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3. Aṭṭhavīsati kho panime mahārāja paṭisallānaguṇā ye guṇe 
samanupassantā1 tathāgatā paṭisallānaṃ sevanti. Katame aṭṭhavīsati? Idha 
mahārāja paṭisallānaṃ paṭisallīyamāno attānaṃ rakkhati,2 āyuṃ vaḍḍheti, 
balaṃ deti, vajjaṃ pidahati, ayasaṃ apaneti, yasaṃ upaneti, aratiṃ vinodeti, 
ratimupadahati, bhayamapaneti, vesārajjaṃ karoti, kosajjamapaneti, 
viriyamabhijaneti, rāgamapaneti, dosamapaneti, mohamapaneti, mānaṃ 
nihanti, vitakkaṃ bhañjati, cittaṃ ekaggaṃ karoti, mānasaṃ snehayati,3 
hāsaṃ janeti, garukaṃ karoti, lābhamuppādayati, namassiyaṃ karoti, pītiṃ 
pāpeti, pāmojjaṃ karoti, saṅkhārānaṃ sabhāvaṃ dassayati, bhava-
paṭisandhiṃ ugghāṭeti, sabbasāmaññaṃ deti. Ime kho mahārāja aṭṭhavīsati 
paṭisallānaguṇā, ye guṇe samanupassantā4 tathāgatā paṭisallānaṃ sevanti.  
 
 
 
 
 

Api ca mahārāja tathāgatā santaṃ sukhaṃ samāpattiratimanubhavitu-
kāmā paṭisallānaṃ sevanti pariyositasaṅkappā. Catūhi kho mahārāja 
kāraṇehi tathāgatā paṭisallānaṃ sevanti. Katamehi catūhi? Vihāraphāsutāya 
’pi mahārāja tathāgatā paṭisallānaṃ sevanti, anavajjaguṇabahulatāya ’pi 
tathāgatā paṭisallānaṃ sevanti, asesa-ariyavīthito ’pi tathāgatā paṭisallānaṃ 
sevanti, sabbabuddhānaṃ thutavaṇṇitapasatthato ’pi tathāgatā paṭisallānaṃ 
sevanti. Imehi kho mahārāja catūhi kāraṇehi tathāgatā paṭisallānaṃ sevanti. 
Iti kho mahārāja tathāgatā na sakaraṇīyattā, na katassa paṭicayāya 
paṭisāllānaṃ sevanti.5 Atha kho guṇavisesadassāvitāya tathāgatā 
paṭisallānaṃ sevantī ”ti.  
 
 
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Uttarikaraṇīyābhāvapañho navamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 samanussarantā - Ma.  
2 paṭisallīyamānaṃ attānaṃ rakkhati - Ma; paṭisallīyamānaṃ rakkhati - PTS. 
3 sobhayati - Sīmu.  
4 samanussarantā - Ma. 
5 iti kho mahārāja tathāgatā paṭisāllānaṃ sevanti na sakaraṇīyattā, na katassa paṭicayāya - 
Ma, PTS.  
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3. Tâu đại vương, hơn nữa đây là hai mươi tám đức tính của thiền tịnh. 
Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh. 
Hai mươi tám đức tính gì? Tâu đại vương, ở đây thiền tịnh hộ trì bản thân 
người đang thiền tịnh, làm tăng trưởng tuổi thọ, ban cho sức mạnh, lấp lại tội 
lỗi, loại trừ điều tai tiếng, đem lại danh tiếng, xua đi sự không hứng thú, cung 
cấp sự hứng thú, loại trừ sự sợ hãi, làm sanh lên sự tự tin, loại trừ sự lười 
biếng, tạo ra sự tinh tấn, loại trừ sự tham đắm, loại trừ sự sân hận, loại trừ sự 
si mê, tiêu diệt sự ngã mạn, phá vỡ sự suy tư, làm cho tâm chuyên nhất, làm 
cho tâm được trong sáng, sanh ra sự tươi vui, tạo sự kính trọng, làm cho đạt 
được sự lợi ích, tạo sự cung kính, khiến cho thành tựu hỷ, tạo sự hân hoan, 
làm cho thấy được bản thể của các sự tạo tác, diệt trừ sự nối liền với việc tái 
sanh, ban cho toàn bộ Sa-môn hạnh. Tâu đại vương, đây là hai mươi tám đức 
tính của thiền tịnh. Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Như Lai 
tiến hành thiền tịnh.  
 
 

Tâu đại vương, hơn nữa với ý muốn tận hưởng sự an tịnh, an lạc, sự hứng 
thú trong việc chứng đạt, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh với ý định dứt 
khoát. Tâu đại vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do. Vì 
bốn lý do gì? Tâu đại vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì tính chất 
an lạc của việc cư trú, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh nhằm sự gia tăng 
đức hạnh của việc không phạm lỗi lầm, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh 
vì đường lối trọn vẹn của bậc Thánh, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì 
đã được ca tụng, tán dương, khen ngợi của tất cả chư Phật. Tâu đại vương, 
các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do này. Tâu đại vương, như thế 
các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh không phải vì có việc gì cần phải làm, 
không phải vì sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Quả vậy, các đức Như Lai 
tiến hành thiền tịnh vì thấy được tính chất đặc biệt về đức tính (của thiền 
tịnh).”  
 
 

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

 
Câu hỏi về tính chất của việc cần phải làm thêm nữa là thứ chín.  

 
***** 
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