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6. ARAHATO VEDANĀVEDIYANAPAÑHO 
 

1. “Bhante nāgasena tumhe bhaṇatha: ‘Arahā ekaṃ vedanaṃ 
vediyati kāyikaṃ na cetasikan ’ti. ‘ Kinnu kho bhante nāgasena arahato 
cittaṃ yaṃ kāyaṃ nissāya pavattati, tattha arahā anissaro assāmī avasavattī 
”ti?  

“Āma mahārājā ”ti.  
 

“Na kho bhante nāgasena yuttametaṃ yaṃ so sakacittassa pavattamāne 
kāye anissaro hoti assāmī avasavattī. Sakuṇo ’pi tāva bhante yasmiṃ 
kulāvake paṭivasati, tattha so issaro hoti sāmī vasavattī ”ti.  
 
 

2. “Dasime mahārāja kāyānugatā dhammā bhave bhave kāyaṃ 
anudhāvanti anuparivattanti. Katame dasa? Sītaṃ uṇhaṃ jighacchā pipāsā 
uccāro passāvo thīnamiddhaṃ1 jarā byādhi maraṇaṃ. Ime kho mahārāja 
dasa kāyānugatā dhammā bhave bhave kāyaṃ anudhāvanti anuparivattanti. 
Tattha arahā anissaro assāmī avasavattī ”ti.  
 

“Bhante nāgasena kena kāraṇena arahato kāye āṇā nappavattati 
issariyaṃ vā. Tattha me kāraṇaṃ brūhī ”ti.  
 
 

“Yathā mahārāja ye keci paṭhavinissitā sattā sabbe te paṭhaviṃ nissāya 
caranti viharanti vuttiṃ kappenti, api nu kho mahārāja tesaṃ paṭhaviyā āṇā 
pavattati issariyaṃ vā ”ti?  
 

“Na hi bhante ”ti.  
 

“Evameva kho mahārāja arahato cittaṃ kāyaṃ nissāya pavattati. Na ca 
pana arahato kāye āṇā pavattati issariyaṃ vā ”ti.  
 
 

3. “Bhante nāgasena kena kāraṇena puthujjano kāyikampi cetasikampi 
vedanaṃ vediyatī ”ti?  

“Abhāvitattā mahārāja cittassa puthujjano kāyikampi cetasikampi 
vedanaṃ vediyati. Yathā mahārāja goṇo chāto paritasito abala-dubbala-
parittaka-tiṇesu vā latāya vā upanibaddho assa, yadā so goṇo parikupito 
hoti, tadā saha-upanibandhanena pakkamati, evameva kho mahārāja 
abhāvitacittassa vedanā uppajitvā cittaṃ parikopeti, cittaṃ parikupitaṃ 
kāyaṃ ābhujati nibbhujati, samparivattakaṃ karoti. Atha so abhāvitacitto 
tasati ravati, bheravarāvamabhiravati. Idamettha mahārāja kāraṇaṃ yena 
kāraṇena puthujjano kāyikampi cetasikampi vedanaṃ vediyatī ”ti.  
 

“Kiṃ pana taṃ bhante kāraṇaṃ yena kāraṇena arahā ekaṃ vedanaṃ 
vediyati kāyikaṃ na cetasikan ”ti? 

                                                   
1 middhaṃ - Ma.  
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6. CÂU HỎI VỀ SỰ NHẬN BIẾT CẢM THỌ CỦA VỊ A-LA-HÁN:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Vị A-la-hán nhận biết một 
cảm thọ, thuộc thân không thuộc tâm.’ Thưa ngài Nāgasena, việc mà 
tâm của vị A-la-hán vận hành nương vào thân, vậy có phải vị A-la-hán không 
phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi ấy?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, việc vị ấy không phải là chúa tể, không phải là 
người chủ, không có quyền hành đối với tâm của mình trong khi thân đang 
được vận hành là không đúng. Thậm chí con chim cho đến khi nào còn trú ở 
nơi tổ chim, thì nó là chúa tể, là người chủ, là có quyền hành ở nơi ấy. ”  
 

2. “Tâu đại vương, mười pháp này đi theo thân, chạy theo, vận hành theo 
thân ở mỗi một kiếp sống. Mười pháp nào? Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiểu tiện, dã dượi buồn ngủ, già, bệnh, chết. Tâu đại vương, đây là mười pháp 
đi theo thân, chạy theo, vận hành theo thân ở mỗi một kiếp sống. Vị A-la-hán 
không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi 
ấy.”  

“Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà đối với vị A-la-hán, mệnh lệnh hay là 
uy quyền không vận hành ở thân? Về việc này, xin ngài hãy nói cho trẫm lý 
do.”  
 

“Tâu đại vương, giống như những chúng sanh nào đó là được nương tựa 
vào trái đất, tất cả bọn họ nương vào trái đất mà di chuyển, sinh sống, quyết 
định lối cư xử. Tâu đại vương, phải chăng mệnh lệnh hay là uy quyền của 
những người ấy vận hành ở trái đất?”  

“Thưa ngài, tất nhiên không.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của vị A-la-hán vận hành nương 
vào thân. Tuy nhiên, đối với vị A-la-hán mệnh lệnh hay là uy quyền không 
vận hành ở thân.”  
 

3. “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà phàm nhân nhận biết cảm thọ 
thuộc thân luôn cả thuộc tâm?”  

“Tâu đại vương, vì tính chất không được tu tập của tâm khiến phàm nhân 
nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Tâu đại vương, giống như 
con bò đực bị đói, bị run rẩy, có thể được buộc lại bằng những cọng cỏ không 
chắc, yếu ớt, nhỏ nhắn, hoặc bằng sợi dây leo. Khi nào con bò đực ấy bị kích 
động, khi ấy nó ra đi cùng với sợi dây buộc. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế đối với tâm chưa được tu tập, cảm thọ sau khi sanh khởi thì làm cho tâm 
bị kích động. Tâm bị kích động, thì uốn cong thân, vặn vẹo, làm thân xoay 
chuyển. Và người ấy, với tâm chưa được tu tập, run rẩy, kêu lên, thét lên 
tiếng kêu ghê rợn. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy 
phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm.”  
 

“Thưa ngài, vì lý do gì mà vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân 
không thuộc tâm?” 
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“Arahato mahārāja cittaṃ bhāvitaṃ hoti subhāvitaṃ dantaṃ sudantaṃ 
assavaṃ vacanakaraṃ. So dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno aniccan ti 
daḷhaṃ gaṇhāti, samādhitthambhe cittaṃ upanibandhati, tassa taṃ cittaṃ 
samādhitthambhe upanibaddhaṃ na vedhati na calati, ṭhitaṃ hoti 
avikkhittaṃ. Tassa vedanāvikāravipphārena kāyo pana ābhujati nibbhujati 
samparivattati. Idamettha mahārāja kāraṇaṃ yena kāraṇena arahā ekaṃ 
vedanaṃ vediyati kāyikaṃ, na cetasikan ”ti.  
 
 
 

4. “Bhante nāgasena taṃ nāma loke acchariyaṃ yaṃ kāye calamāne 
cittaṃ na calati. Tattha me kāraṇaṃ brūhī ”ti.  
 

“Yathā mahārāja mahatimahārukkhe khandha-sākhā-palāsa-sampanne 
anilabalasamāhate sākhā calati, api nu kho tassa khandho ’pi calatī ”ti?  
 

“Na hi bhante ”ti.  
 

“Evameva kho mahārāja arahā dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno 
aniccan ti daḷhaṃ gaṇhāti, samādhitthamhe cittaṃ upanibandhati. Tassa 
taṃ cittaṃ samādhitthamhe upanibaddhaṃ na vedhati na calati, ṭhitaṃ hoti 
avikkhittaṃ. Tassa vedanāvikāravipphārena kāyo ābhujati nibbhujati 
samparivattati. Cittaṃ pana tassa na vedhati na calati, khandho viya 
mahārukkhassā ”ti.  
 
 

“Acchariyaṃ bhante nāgasena! Abbhutaṃ bhante nāgasena! Na me 
evarūpo sabbakāliko dhammappadīpo diṭṭhapubbo ”ti.  
 
 

Arahato vedanāvediyanapañho chaṭṭho.  
 

***** 
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“Tâu đại vương, tâm của vị A-la-hán là đã được tu tập, đã khéo được tu 
tập, đã được rèn luyện, đã khéo được rèn luyện, biết nghe, có sự phục tùng. 
Vị ấy, trong khi bị tiếp xúc với cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng: ‘là vô 
thường,’ rồi buộc tâm vào cột trụ của định. Được buộc chặt vào cột trụ của 
định, tâm ấy của vị ấy không rung chuyển, không dao động, được vững chải, 
không bị tán loạn. Tuy nhiên, do sự lan rộng sức khuấy rối của cảm thọ, thân 
của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý 
do mà với lý do ấy vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân không 
thuộc tâm.”  
 

4. “Thưa ngài Nāgasena, về việc trong khi thân dao động mà tâm không 
dao động được gọi là điều kỳ diệu ở thế gian. Về việc này, xin ngài hãy nói 
cho trẫm lý do.”  

“Tâu đại vương, giống như ở cội cây to lớn vĩ đại có đầy đủ thân, cành cây, 
và lá cây, khi bị vùi dập bởi sức mạnh của gió thì cành cây dao động, phải 
chăng thân của cây cũng dao động?”  

“Thưa ngài, không đúng.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị A-la-hán trong khi bị tiếp xúc với 
cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng: ‘là vô thường,’ rồi buộc tâm vào cột trụ 
của định. Được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ấy của vị ấy không rung 
chuyển, không dao động, được vững chải, không bị tán loạn. Do sự lan rộng 
sức khuấy rối của cảm thọ, thân của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. 
Tuy nhiên, tâm của vị ây không rung chuyển, không dao động, tợ như thân 
của cội cây to lớn vậy.”  

 
“Thưa ngài Nāgasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nāgasena, thật là phi 

thường! Ngọn đèn Giáo Pháp có hình thức như vầy vào mọi lúc là chưa từng 
được thấy trước đây bởi trẫm.”  
 

Câu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hán là thứ sáu.  
 

***** 
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