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8. Kinh Ca-diếp Sư tử Hống [Đại Sư tử Hống] 
8. The Great Lion’s Roar - The Lion’s Roar to Kassapa 
(Mahāsīhanāda Sutta) 

Khái quát Nội dung Kinh (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ) A Summary of the Sutta (Author: Maurice Walshe) 

 
8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (P. Kassapasīhanāda 

Suita, H. 迦叶狮子吼經) tương đương Lõa hình Phạm chí 

kinh.
6
 Ngoài việc chứng minh tác hại của tu khổ hạnh ép 

xác của đạo Bà-la-môn, đức Phật dạy hạnh tu khó làm, bao 
gồm phát triển tâm từ bi, giữ đầy đủ các điều đạo đức nhỏ, 
vừa và lớn, làm chủ các giác quan, giải thoát các trói buộc 
bằng trí tuệ và chứng đạt bốn thiền nhằm vượt qua các khổ 
đau. 

 

 
8. Mahāsīhanāda Sutta: The Great Lion’s Roar is also 

called ‘The Lion’s Roar to Kassapa’. The naked ascetic 
Kassapa asks if it is true that the Buddha condemns all 
forms of austerity. The Buddha denies this, saying one must 
distinguish. Kassapa gives a list of standard practices (some 
of them rather revolting), and the Buddha says one may do 
any of these things but, if one’s morality, heart and wisdom 
are not developed, one is still far from being an ascetic or a 
Brahmin (in the true sense). He himself has practised all 
possible austerities to perfection, and morality and wisdom 
as well. Kassapa requests ordination, and soon through 
diligent practice he becomes an Arahant. 

 

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu English Translation from Pāli: Maurice Walshe 

  
(Kinh nầy còn có tên là Kinh "Ðại Sư tử Hống" - 

Mahāsīhanāda Sutta) 
  

    
1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại Ujunnā 

(Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kaṇṇakatthala. 
 
Lúc bấy giờ, lõa thể Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức 

Phật, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với đức Thế 
Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể 
Kassapa thưa với Thế Tôn: 

[161] 1. THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was 
staying at Ujuññāya in the deer-park of Kaṇṇakatthala.

190 

 

There the naked ascetic Kassapa came to him, 
exchanged courtesies with him, and stood to one side. Then 
he said: 

    
2. - Tôn giả Gotama, tôi nghe như vầy: "Sa-môn Gotama 2. ‘Friend Gotama, I have heard it said: “The ascetic 
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chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát mọi khổ 
hạnh, mọi lối sống khắc khổ", 

có phải những vị ấy nói đúng lời của Tôn giả Gotama? 
Có phải những vị ấy đã vu oan không xác thật cho Tôn giả 
Gotama? 

Có phải những vị ấy đã tuyên bố như pháp, thuận pháp 
không? Có những chủ trương nào chính và phụ gặp phải 
cật nạn không? 

Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả 
Gotama. 

Gotama disapproves of all austerities, and censures and 
blames all those who lead a harsh life of self-mortification.

191
 

Now are those who say this telling the truth, and do they 
not slander the Lord Gotama with lies? 

Do they explain the truth about his Dhamma and what 
pertains to it, or does some fellow-teacher of a different sect 
deserve to be blamed for this statement? 

We would like to see the Lord Gotama refute this charge.” 

    
3. - Này Kassapa, những ai nói: "Sa-môn Gotama chỉ 

trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát mọi khổ 
hạnh, mọi lối sống khắc khổ", những vị ấy nói không đúng 
lời của Ta, đã vu oan không xác thật cho Ta. 

Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 
nhân, Ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ... 
Sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào ác sanh, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

3. ‘Kassapa, those who say this are not telling the truth, 
they slander me with lies. 

The situation occurs, Kassapa, that I see one practiser of 
mortification, and with the divine [162] eye

192
 which is 

purified beyond the sight of humans I see him arising after 
death, at the breaking-up of the body, in a place of woe, a 
baleful state, a place of destruction, in hell. 

    
Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 

nhân, Ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ... 
Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào thiện thú, 
thiên giới, thanh tịnh. 

Again, I see one practiser of mortification... arising after 
death in a good place, a heavenly state. 

    
Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 

nhân, Ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc 
khổ hơn... Sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào ác 
sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Again, I see one who practises little austerity ... arising in 
a state of woe ... 

    
Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 

nhân, Ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc 
khổ hơn... Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào 

Again, I see one who practises little austerity... arising 
after death in a good place, a heavenly state. 
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thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
    
Này Kassapa, khi đã biết đúng với sự thật sự lai, khứ, 

sanh, diệt của những người tu khổ hạnh như vậy, làm sao 
Ta lại chỉ trích mọi khổ hạnh và tuyệt đối phỉ báng mạt sát 
mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ? 

Since I can see as it is the arising, the destiny, the death 
and re-arising of those ascetics, how could I disapprove of 
all austerities, and censure and blame all those who lead a 
harsh life of self-mortification? 

    
4. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn là những 

nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, (nhà thiện xạ) 
bắn chẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia như đả phá mọi tà 
kiến với trí tuệ của mình. 

4. ‘Kassapa, there are some ascetics and Brahmins who 
are wise, skilled, practised in disputation, splitters of hairs, 
acute, who walk cleverly along the paths of views. 

    
Giữa Ta và những vị này, có những điểm tương đồng và 

có những điểm không tương đồng. 
Có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi cũng 

công nhận là phải. 
Có điểm những vị này công nhận là không phải, chúng tôi 

cũng công nhận là không phải. 
 
Có điểm những vị này không công nhận là phải, chúng tôi 

công nhận là phải. 
Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này cũng 

công nhận là phải. 
 
Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này 

cũng không công nhận là phải. 
Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này không 

công nhận là phải. 
 
Có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này 

công nhận là phải. 

Sometimes their views accord with mine, sometimes they 
do not. 

What they sometimes applaud, we sometimes applaud. 
What they sometimes do not applaud, we sometimes do 

not applaud; 
 
what they sometimes applaud, we sometimes do not 

applaud, 
 
and what they sometimes do not applaud, we sometimes 

applaud. 
What we sometimes applaud, they sometimes applaud, 
 
what we sometimes do not applaud, they sometimes do 

not applaud. [163] 
What we sometimes applaud, they sometimes do not 

applaud, 
 
and what we sometimes do not applaud, they sometimes 

applaud. 
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5. Ta đến các vị ấy và nói: "Này các Hiền giả, những 
điểm bất đồng ý, hãy để chúng yên như vậy. Những điểm 
đồng ý, các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với 
nhau, giáo sư với giáo sư, hay chúng đệ tử với chúng đệ tử: 

"Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những 
pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không 
nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, 
những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không 
xứng đáng bậc Thánh, giữa những pháp ô nhiễm hay được 
xem là ô nhiễm, 

giữa quí vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn xả ly những 
pháp ấy, Sa-môn Gotama hay những vị Tôn giả, sư trưởng 
các giáo phái kia?" 

5. ‘On approaching them I say: “In these things there is no 
agreement, let us leave them aside. In these things there is 
agreement: there let the wise take up, cross-question and 
criticise these matters with the teachers or with their 
followers, saying: 

‘Of those things that are unskilful
193

 and reckoned as 
such, censurable, to be refrained from, unbefitting a Noble 
One, black, and reckoned as such — 

who is there who has completely abandoned such things 
and is free from them: the ascetic Gotama, or some other 
venerable teachers?’” 

    
6. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có trí 

hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: 
"Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những 

pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không 
nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, 
những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không 
xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô 
nhiễm, giữa những vị hiền giả này, 

Sa-môn Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn 
những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một 
phần thôi". 

Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm 
hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi 
về vấn đề này. 

6. ‘It may be that the wise... say: 
“Of those things that are unskilled... 
the ascetic Gotama has completely freed himself, but the 

other reverend teachers only in part.” 
In this case the wise give us the greatest share of praise. 

    
7. Này Kassapa, lại nữa các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu 

và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng 
đệ tử với chúng đệ tử: 

"Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp 

7. ‘Or the wise may say: 
“Of those things that are skilled and reckoned as such, 

blameless, to be practised, fitting for a Noble One, bright 
and reckoned as such, who is there who has completely 
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không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp 
nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 
pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, 
những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, giữa quí 
vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, 

Sa-môn Gotama hay những vị tôn giả, sư trưởng các 
giáo phái kia? 

mastered them — 
the ascetic Gotama, or some other reverend teachers?” 

    
8. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có trí 

hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị này nói: 
"Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp 

không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp 
nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 
pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, 
những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, 

Sa-môn Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp 
này, còn những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ 
thành tựu một phần". 

Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu 
và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về 
vấn đề này. 

8. ‘Or the wise may [164] say: 
“Of these things ... 
the ascetic Gotama has completely mastered them, but 

the other reverend teachers only in part.” 
In this case the wise give us the greatest share of praise. 

    
9. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm 

hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa 
chúng đệ tử với chúng đệ tử: 

"Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những 
pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không 
nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, 
những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không 
xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô 
nhiễm, giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn xả ly 
những pháp ấy, chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử 
của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia?" 

9 — 12 (As verses 5 — 8 but: ‘the order of the ascetic 
Gotama’s disciples, or that of the other reverend teachers.’) 
[165] 
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10. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí 

hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: 
"Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những 

pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không 
nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, 
những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là không 
xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô 
nhiễm, giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gomata 
đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của 
những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một 
phần thôi". 

Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm 
hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi 
về vấn đề này. 

  

    
11. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm 

hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa 
chúng đệ tử với chúng đệ tử: 

"Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp 
không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp 
nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 
pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, 
những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, giữa 
những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu những 
pháp này, chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử của 
những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia?" 

  

    
12. Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi 

nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: 
"Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp 

không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp 
nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 
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pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, 
những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, giữa 
những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn 
toàn thành tựu những pháp này, còn chúng đệ tử của 
những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu 
một phần thôi". 

Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu 
và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về 
vấn đề này. 

    
13. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp khiến 

ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: 
"Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, 

nói hợp pháp, nói đúng luật". Này Kassapa, con đường ấy 
là gì, phương pháp ấy là gì khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và 
biết: 

"Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, 
nói hợp pháp, nói đúng luật?" 

Chính là con đường Thánh tám ngành tức là chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

13. ‘Kassapa, there is a path, there is a course of training, 
whereby one who has followed it will know and see for 
himself: 

“The ascetic Gotama speaks at the proper time, what is 
true, to the point

194
 — the Dhamma and the discipline.” 

What is this path and this course of training? 
It is the Noble Eightfold Path, namely Right View, Right 

Thought; Right Speech, Right Action, Right Livelihood; Right 
Effort, Right Mindfulness, Right Concentration. 

    
Này Kassapa, chính con đường này, chính phương pháp 

này khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: "Sa-môn 
Gotama nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lợi ích, nói hợp 
pháp, nói đúng luật". 

This is the path whereby one may know and see for 
oneself: “The ascetic Gotama speaks at the proper time, 
what is true, to the point — the Dhamma and the discipline.”’ 

    
14. Nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 14. At this, Kassapa said to the Lord: 
    
- Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được 

những Sa-môn và Bà-la-môn công nhận là đưa đến Sa-môn 
quả và Bà-la-môn quả: Sống lõa thể, - Sống phóng túng, 
không theo lễ nghi (như đứng mà đi đại tiểu tiện, đứng ăn, 

‘Gotama, these ascetic practices of certain practisers of 
self-mortification [166] are considered proper to them: a 
naked ascetic uses no polite restraints,

195
 licks his hands, 

does not come or stand still when requested.  



8 
 

không chịu ngồi theo lễ nghi), - Liếm tay cho sạch (sau khi 
ăn, không chịu rửa),  

    
- Ði khất thực không chịu bước tới (theo yêu cầu để thí 

chủ bỏ đồ ăn vào bát), - Không nhận đồ ăn mang đến (cho 
mình, trước khi đi khất thực), - Không nhận đồ ăn đặc biệt 
nấu cho mình. - Không nhận mời đi ăn. 

- Không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo (sợ nồi chảo bị nạo, 
bị cạy để cúng dường đồ ăn), - Không nhận đồ ăn tại 
ngưỡng cửa (sợ dành riêng cho mình), - Không nhận đồ ăn 
đặt giữa những cây gậy (sợ dành riêng cho mình), - Không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo (sợ dành riêng cho 
mình), 

- Không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn (sợ đồ ăn chỉ 
do một người cho), - Không nhận đồ ăn từ người đàn bà có 
thai (sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi), - Không nhận 
đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú (sợ sữa đàn bà sẽ 
bớt đi), - Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu 
(sợ làm trở ngại sự giao cấu), - Không nhận đồ ăn đi quyên 
(bởi tín đồ khi có nạn đói), - Không nhận đồ ăn tại chỗ có 
chó đứng (sợ chó mất phần ăn), - Không nhận đồ ăn tại chỗ 
ruồi bu (sợ ruồi mất phần ăn), 

- Không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. 

He does not accept food offered or prepared for him, or an 
invitation to a meal. 

He does not accept food out of the pot or pan, nor on the 
threshold, among the firewood or the rice-pounders, 

nor where two people are eating, from a pregnant or 
nursing woman or from one living with a man, nor from 
gleanings, from where a dog is standing or where flies are 
swarming. 

He eats no fish or meat and drinks no rum or spirits or 
fermented rice-gruel.

196 
 

    
- Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng 

hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, 
hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy 
miếng. 

Vị ấy chỉ nuôi sống với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, 
nuôi sống chỉ với bảy bát. 

Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy 
ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn 
uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 

He is a one-house man
197

 or a one-piece man,
198

 a two-
house man, a seven-piece man or a seven-house man. 

He exists on one, two or seven little offerings, 
eats only once a day, once in two days, once in seven 

days. He takes to eating rice only twice a month. These are 
considered proper practices. 
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Này Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được 

chúng Sa-môn, Bà-la-môn công nhận là đưa đến Sa-môn 
quả và Bà-la-môn quả. 

  

    
Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn hột cải 

nivara, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, 
ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. 

‘Or a man becomes a herb-eater, a millet-eater, a raw-
rice-eater, a wild-rice-eater, an eater of water-plants, of rice-
husk-powder, of rice-scum, of the flowers of oil-seeds, grass 
or cow-dung, of forest roots and fruits, eating windfalls. 

    
Này Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được 

công nhận bởi những Sa-môn, Bà-la-môn là đưa đến Sa-
môn và Bà-la-môn quả. 

 

   
Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 

khác, mặc vải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, 
mặc vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, 
mặc áo bện bằng từng mảnh da của con sơn dương đen, 

mặc áo bằng cỏ cát tường (kusa), mặc áo vỏ cây, mặc 
áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, 
mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. 

He wears coarse hemp or mixed material, shrouds from 
corpses, rags from the dust-heap, garments of bark-fibre, 
[167] antelope-skins, 

grass, bark, shavings, blankets of human hair
199

 or horse-
hair, the wings of owls. 

    
Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người theo tập tục 

sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không 
dùng chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, sống theo hạnh ngồi 
chò hỏ một cách tinh tấn, 

là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên 
giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên 
đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và 
nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh 
bạ đâu nằm đấy, 

sống ăn các uế vật, theo hạnh ăn các uế vật (phân bò, 
nước tiểu bò, tro và đất), sống không uống nước lạnh, theo 

He is a plucker-out of hair and beard, devoted to this 
practice; 

he is a covered-thorn man, making his bed on them, 
sleeping alone in a garment of wet mud, living in the open 
air, accepting whatever seat is offered, 

living on filth and addicted to the practice, one who drinks 
no water

200
 and is addicted to the practice, or he dwells 

intent on the practice of going to bathe three times before 
evening.’

201
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hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). 

    
15. - Này Kassapa nếu một người sống lõa thể, sống 

phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống 
theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một 
lần, nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới 
cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa-môn 
vị, cách rất xa Bà-la-môn vị. 

15. ‘Kassapa, a practiser of self-mortification may do all 
these things, but if his morality, his heart and his wisdom are 
not developed and brought to realisation, then indeed he is 
still far from being an ascetic or a Brahmin. 

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

But, Kassapa, when a monk develops non-enmity, non-ill-
will and a heart full of loving-kindness and, abandoning the 
corruptions, realises and dwells in the uncorrupted 
deliverance of mind, the deliverance through wisdom, 
having realised it in this very life by his own insight, then, 
Kassapa, that monk is termed an ascetic and a Brahmin.’

202
 

[168] 
    
Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, này 

Kassapa nếu người ấy chỉ ăn lúa tắc, gạo lức, ăn hột cải 
nivāra... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để 
sống, nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới 
cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc thời vị ấy cách rất xa Sa-môn 
vị, cách rất xa Bà-la-môn vị. 

  

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

  

    
Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải 

gai thô trộn với các vải khác,... sống một đêm tắm ba lần, 
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theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi), nhưng nếu 
vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ 
túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa 
Bà-la-môn vị. 

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

  

    
16. Khi nghe nói đến đây, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: 16. At this Kassapa said to the Lord: 
    
- Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó 

hành thay Bà-la-môn hạnh! 
‘Reverend Gotama, it is hard to be an ascetic, it is hard to 

be a Brahmin.’ 
    
- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: "Khó 

hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh! 
Này Kassapa, như một người sống lõa thể, sống phóng 
túng không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống theo hạnh 
tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. 

‘So they say in the world, Kassapa: “It is hard to be an 
ascetic, it is hard to be a Brahmin.” If a naked ascetic were 
to do all these things... (as verse 14), 

    
Này Kassapa, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa-

môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này 
và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không 
xứng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay 
Bà-la-môn hạnh!" 

and if this were the measure and practice of the difficulty, 
the great difficulty, of being an ascetic or Brahmin, it would 
not be right to say: “It is hard to be an ascetic, it is hard to 
be a Brahmin”,  

    
Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 
"Tôi sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm 
tay.... như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến 
nửa tháng ăn một lần". 

because any householder or householder’s son — even 
the slave-girl who draws water — could do this saying: 
“Well, I will go naked...” (as verse 14).  
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Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành 

khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó 
hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà 
nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-
môn hạnh!" 

But, Kassapa, because there is a very different kind of 
asceticism beside this, therefore it is right to say: “It is hard 
to be an ascetic, it is hard to be a Brahmin.” [169]  

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại, và với sự tận diệt các lậu hoặc tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

But, Kassapa, when a monk develops non-enmity, non-ill-
will and a heart full of loving kindness ... (as verse 15), then 
that monk is called an ascetic and a Brahmin.’ [170] 

    
Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn 

lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây 
rụng để sống, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa-
môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, 
và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật không 
xứng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay 
Bà-la-môn hạnh". 

  

    
Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ, cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 
"Tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, 
rễ cây trong rừng, ăn trái cây rừng để sống". 

  

    
Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành 

khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó 
hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà 
nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-
môn hạnh!" 

  

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không   
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hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn! 

    
Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải 

gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi), nếu có sự 
khó hành, sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-
môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự 
thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói: "Khó 
hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!" 

  

    
Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 
"Tôi chỉ mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải 
khác... sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tắm (để gột sạch tội lỗi)", này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh 
này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay 
Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì, do 
vậy thật xứng đáng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! 
Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!" 

  

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

  

    
17. Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 17. At this Kassapa said to the Lord: 
    
- Tôn giả Gotama, khó biết thay một vị Sa-môn! Khó biết 

thay một Bà-la-môn! 
‘Reverend Gotama, it is hard to understand an ascetic, it 

is hard to understand a Brahmin.’ 
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- Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: "Khó biết 

thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" Này 
Kassapa, nếu một người sống lõa thể, sống phóng túng 
không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy sống theo hạnh tiết 
chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. 

‘So they say in the world, Kassapa: “It is hard to 
understand an ascetic, it is hard to understand a Brahmin.” 
If a naked ascetic were to do all these things,  

    
Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, nếu trở thành 

một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc 
sự thi hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói: 
"Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" 

and if this were the measure and practice of the difficulty, 
the great difficulty, of understanding an ascetic or Brahmin, 
it would not be right to say that, because any householder... 
could understand it. [171]  

    
Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 
"Tôi sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm 
tay... như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến 
nửa tháng chỉ ăn một lần". 

 

    
Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, nếu trở thành 

một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, chỉ tùy thuộc sự 
thi hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói: "Khó 
biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" 

  

    
Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh 
này: "Tôi sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, 
liếm tay... như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến 
nửa tháng chỉ ăn một lần". 

  

    
Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành 

khổ hạnh này, vẫn khó biết vẫn thật khó biết một người Sa-
môn hay một người Bà-la-môn, do vậy thật xứng đáng mà 
nói: "Khó biết thay, một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-
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môn!" 
    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, vị Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-
môn, được gọi là Bà-la-môn. 

  

    
Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn 

lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây 
rụng để sống. Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, trở 
thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy 
thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng 
đáng mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một 
Bà-la-môn!" 

  

    
Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ, cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 
"Tôi chỉ ăn lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ 
cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống". 

  

    
Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực khổ 

hạnh này, vẫn khó biết một người Sa-môn hay một người 
Bà-la-môn. Do vậy thật xứng đáng mà nói: "Khó biết thay, 
một Sa-môn! Khó biết thay, một Bà-la-môn". 

  

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

  

    
Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải   
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gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). Này 
Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, trở thành một Bà-la-
môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực 
hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói: "Khó biết 
thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" 

    
Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 
"Tôi mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải 
khác ... sống một đêm tắm ba lần". 

  

    
Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này vẫn rất khó biết một 

người Sa-môn hay một người Bà-la-môn. Do vậy thật xứng 
đáng mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một 
Bà-la-môn!" 

But, Kassapa, because there is a very different kind of 
asceticism and Brahmanism beside this, it is right to say: “It 
is hard to understand an ascetic or a Brahmin.” 

    
Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không 

hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 
được gọi là Bà-la-môn. 

But, Kassapa, when a monk develops non-enmity, non-ill-
will and a heart full of loving-kindness and, abandoning the 
corruptions, realises and dwells in the uncorrupted 
deliverance of mind, the deliverance through wisdom, 
having realised it in this very life by his own insight, then, 
Kassapa, that monk is called an ascetic and a Brahmin.’ 

    
18. Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 18 — 20. Then Kassapa said to the Lord: 
    
- Tôn giả Gotama, thế nào là giới cụ túc? Thế là tâm cụ 

túc? Thế nào là tuệ cụ túc? 
‘Reverend Gotama, what then is the development of 

morality, of the heart, and of wisdom?’ 
    
- Này Kassapa, nay ở đời, Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-

hán, Chánh Biến Tri...  
‘Kassapa, a Tathāgata arises in the world an Arahant, 

fully-enlightened Buddha, endowed with wisdom and 
conduct, Well-Farer, Knower of the worlds, incomparable 
Trainer of men to be tamed, Teacher of gods and humans, 
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enlightened and blessed. 
He, having realised it by his own super-knowledge, 

proclaims this world with its devas, māras and Brahmās, its 
princes and people. 

He preaches the Dhamma which is lovely in its beginning, 
lovely in its middle, lovely in its ending, in the spirit and in 
the letter, and displays the fully-perfected and purified holy 
life. 

  
(xem Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 40-42)... thấy nguy 

hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới 
pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sanh hoạt trong 
sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, đầy đủ chánh niệm, 
chánh trí và biết tri túc. 

A disciple goes forth and practises the moralities (Sutta 2, 
verses 41 — 63). [172] That is the perfection of morality.  

    
    
Này Kassapa, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ túc? Ở 

đây, này Kassapa, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật ... 
(như Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 43-61),...  

  

    
Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các 

món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được an ổn, để 
khỏi làm các điều đã hứa... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn 
kinh số 62).... ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì 
tránh xa các tà mạng kể trên. 

  

    
Như vậy là giới cụ túc của vị ấy. Và như vậy, này 

Kassapa, vị Tỷ-kheo ấy, nhờ giới luật cụ túc nên không thấy 
sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. Này Kassapa, 
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như một Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ 
thù địch, không còn thấy sợ hãi chỗ nào về sự thù địch. 

Cũng vậy, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy nhờ giới luật cụ túc, 
nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. 
Vị ấy nhờ cụ túc giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, 
nội tâm thanh tịnh. Như vậy, này Kassapa, Tỷ-kheo giới luật 
cụ túc. 

    
19. Này Kassapa, thế nào là vị Tỷ-kheo bảo hộ các căn? 

Này Kassapa, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không nắm giữ 
tướng chung... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn số 64)... 
những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 
Vị ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, 
nội tâm thanh tịnh... 

Như vậy, này Kassapa Tỷ-kheo hộ trì các căn... (như 
Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 64-75)... khi quán tự thân 
đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan nên 
hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được khinh an; do thân khinh 
an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

 

He guards the sense-doors, etc. and attains the four 
jhānas (Sutta 2 verses 64 — 82). [173 — 4] That is the 
perfection of the heart.  

Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo 
thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không do hỷ lạc từ ly dục sanh ấy thấm nhuần. 

 

  
Này Kassapa, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ 

tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng 
đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm 
nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả 
trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt.  
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Cũng vậy, này Kassapa Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, 

làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Như vậy là tâm cụ túc của vị 
ấy. 

 

    
Lại nữa, này Kassapa, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và 

trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm... (như Kinh Sa-môn quả , 
đoạn kinh số 77-79)... đệ tam thiền (như Kinh Sa-môn quả, 
đoạn kinh số 79-81)... chứng và trú vào thiền thứ tư... (như 
Kinh Sa-môn quả, đoạn kinh số 81-82)... đó là tâm cụ túc 
của vị ấy. Này Kassapa, đó là tâm cụ túc. 

  

    
20. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 

không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc bình 
thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, 
chánh kiến. Vị ấy biết: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong 
thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc." 

  

    
Này Kassapa, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ, 

trong suốt, có tám mặt khéo giũa, khéo mài, sáng chói, 
không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây 
được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, 
màu đỏ, màu trắng hay màu nhạt. 

Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy ở trên tay sẽ thấy: 
"Hòn ngọc lưu ly bảo châu này, đẹp đẽ, trong suốt, có tám 
mặt, khéo giũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy 
đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc 
ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay 
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màu vàng nhạt".  
    
Cũng vậy, này Kassapa, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 

không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: "Thân này 
của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ 
cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, 
đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa 
và bị trói buộc".  

 

    
Ðó là tuệ cụ túc của vị ấy... (như Kinh Sa-môn quả, đoạn 

kinh số 85-98)... Vị ấy biết: "... không có đời sống nào khác 
nữa". Ðó là tuệ cụ túc của vị ấy. Này Kassapa, đó là tuệ cụ 
túc. 

He attains various insights and the cessation of the 
corruptions (Sutta 2, verses 83 — 98). That is the perfection 
of wisdom. 

    
Này Kassapa, và không có một giới cụ túc, tâm cụ túc, 

tuệ cụ túc nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn giới cụ 
túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc này. 

And, Kassapa, there is nothing further or more perfect 
than this perfection of morality, of the heart and of wisdom. 

    
21. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 

trương giới luật. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán 
thán giới luật. 

Này Kassapa, nói về giới luật tôn kính cao thượng nhất, 
Ta nhận thấy không có một ai bằng giới luật của Ta, làm 
sao có ai hơn được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về giới luật, 
tức là tăng thượng giới. 

21. ‘Kassapa, there are some ascetics and Brahmins who 
preach morality. They praise morality in various ways. 

But as regards the highest Ariyan morality, Kassapa, I do 
not see any who have surpassed me in this. I am supreme 
in this regard, in super-morality. 

    
Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 

khổ hạnh, yểm ly. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán 
thán khổ hạnh, yểm ly. 

Này Kassapa, nói về khổ hạnh yểm ly tôn kính cao 
thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai bằng được khổ 

There are some ascetics and Brahmins who preach self-
mortification and scrupulous austerity, which they praise in 
various ways. 

But as regards the highest Ariyan self-mortification and 
austerity, Kassapa, I do not see any who have surpassed 
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hạnh yểm ly của Ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy Ta 
hơn trên tất cả về khổ hạnh yểm ly, tức là tăng thượng yểm 
ly. 

me in this. I am supreme in this regard, in super-austerity. 

    
Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 

trí tuệ. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán trí 
tuệ. 

Này Kassapa, nói về trí tuệ tôn kính cao thượng nhất, Ta 
nhận thấy không có một ai bằng được trí tuệ của Ta, làm 
sao có ai hơn được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về trí tuệ, 
tức là tăng thượng trí tuệ. 

There are some ascetics and Brahmins who preach 
wisdom. They praise wisdom in various ways. 

But as regards the highest Ariyan wisdom, Kassapa, I do 
not see any who have surpassed me in this. I am supreme 
in this regard, in super-wisdom. 

    
Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 

giải thoát. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán 
giải thoát. 

Này Kassapa, nói về giải thoát tôn kính cao thượng nhất, 
Ta nhận thấy không có một ai bằng được giải thoát của Ta, 
làm sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên tất cả về giải 
thoát, tức là tăng thượng giải thoát. 

There are some ascetics and Brahmins who preach 
liberation. They praise liberation in various ways. 

But as regards the highest Ariyan liberation, Kassapa, I do 
not see any who have surpassed me in this. I am supreme 
in this regard, in super-liberation. [175] 

    
22. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Sa-môn Gotama rống tiếng rống con 
sư tử nhưng chỉ tại chỗ vắng người, không ở giữa đại 
chúng". 

Nên nói với chúng: "Chớ có nói như vậy. Sa-môn 
Gotama rống tiếng rống con sư tử tại chỗ vắng người và cả 
giữa đại chúng". 

Này Kassapa, nên nói với chúng như vậy. 

22. ‘Kassapa, it may be that wanderers of other sects will 
say: “The ascetic Gotama roars his lion’s roar, but only in 
empty places, not in company.” 

They should be told that this is not true: “The ascetic 
Gotama roars his lion’s roar, and he roars it in company.” 

    
Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại 

đạo có thể hỏi: "Sa-môn Gotama rống tiếng rống con sư tử 
giữa đại chúng, nhưng rống không với tinh thần vô úy...  

Or they may say: “The ascetic Gotama roars his lion’s 
roar, and in company, but he does so without confidence.” 
They should be told that this is not true: “The ascetic 
Gotama roars his lion’s roar, in company and confidently.” 
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với tinh thần vô úy... và "Không có ai hỏi Sa-môn Gotama 

câu hỏi gì... và "có người hỏi Sa-môn Gotama"... 
"Khi có người hỏi, Sa-môn Gotama không thể trả lời"... 

và "Khi có người hỏi, Sa-môn Gotama trả lời cho chúng"... 
và "Dầu cho có trả lời, câu trả lời không làm tâm người ta 

thỏa mãn"... và "Câu trả lời làm tâm người ta thỏa mãn"... 
"Nhưng người ta không xem ý kiến của Sa-môn Gotama 

là đáng được nghe".... "Người ta xem ý kiến của Sa-môn 
Gotama là đáng được nghe".... 

 
"Dầu cho có được nghe, người ta cũng không tin 

tưởng"... "Người ta nghe có lòng tin tưởng"... 
"Dầu cho người ta có lòng tin tưởng, người ta không biểu 

lộ lòng tin tưởng"... "Người ta có lòng tin tưởng và biểu lộ 
lòng tin tưởng" ... 

"Dầu cho có biểu lộ lòng tin tưởng, người ta không đạt 
đến chỗ như thực".... "Người ta đạt đến chỗ như thực".... 

"Dầu cho đạt đến chỗ như thực, người ta không đem ra 
thực hành được".  

Or they may say: “The ascetic Gotama roars his lion’s 
roar, and in company, and confidently, but they do not 
question him.” 

They should be told that this is not true: “The ascetic 
Gotama roars his lion’s roar... and they question him.” 

Or they may say: “... and they question him, but he does 
not answer.” ... 

Or they may say: “ ... he answers, but he does not win 
them over with his answers.” ... 

Or they may say: “... but they don’t find it pleasing.” ... 
 
Or they may say: “... but they are not satisfied with what 

they have heard.” ... 
Or they may say: “... but they don’t behave as if they were 

satisfied.” ... 
Or they may say: “... but they are not on the path of truth.” 

... 
Or they may say: “... but they are not satisfied with the 

practice.”  
    
Nên nói với chúng: "Chớ có nói như vậy. Sa-môn 

Gotama rống tiếng rống con sư tử, rống ở giữa đại chúng, 
rống với tinh thần vô úy, 

có người hỏi Sa-môn Gotama, Sa-môn Gotama trả lời khi 
được hỏi, câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn, 

người ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama đáng được 
nghe, sau khi được nghe người ta tin tưởng, khi có lòng tin 
tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng, 

người ta đạt đến chỗ như thực, đạt đến chỗ như thực, 
người ta đem ra thực hành". 

Này Kassapa, nên nói với chúng như vậy. 

They should be told that this is not true: “The ascetic 
Gotama roars his lion’s roar, in company and confidently, 

they question him and he answers, he wins them over 
with his answers, 

they find it pleasing and are satisfied with what they have 
heard, they behave as if they were satisfied, 

they are on the path of truth, and they are satisfied with 
the practice.” 

That, Kassapa, is what they should be told. 
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23. Này Kassapa, một thời Ta ở tại Vương Xá trên núi 
Linh Thứu. 

Lúc bấy giờ, có người Phạm chí tu khổ hạnh tên là 
Nigrodha đến hỏi về tối thắng khổ hạnh yểm ly. Khi được 
hỏi về tối thắng khổ hạnh yểm ly, Ta đã trả lời. 

Và khi được Ta trả lời, vị ấy phát tâm hoan hỷ như với 
một hoan lạc tối thượng. 

23. ‘Once, Kassapa, I was staying at Rajagaha at the 
Vultures’ Peak. 

And a certain practiser of mortification [176] called 
Nigrodha consulted me about the practice of austerity.

203
 

And he was delighted with my explanation beyond all 
measure.’ 

    
- Bạch Ðại đức, ai có thể sau khi nghe Thế Tôn thuyết 

pháp, lại không hoan hỷ như với một hoan lạc tối thượng? 
Thật vi diệu thay, bạch Ðại đức! Thật vi diệu thay, bạch Ðại 
đức! 

Bạch Ðại đức, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. 

‘Lord, who on hearing Dhamma from you would fail to be 
delighted beyond all measure? I am delighted beyond all 
measure. Excellent, Lord, excellent! 

It is as if someone were to set up what had been knocked 
down, or to point out the way to one who had got lost, or to 
bring an oil-lamp into a dark place, so that those with eyes 
could see what was there. 

    
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 

phương tiện trình bày giải thích. 
Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y Tỷ-

kheo Tăng. Bạch Ðại đức, con xin xuất gia với Thế Tôn, con 
xin thọ đại giới. 

Just so the Blessed Lord has expounded the Dhamma in 
various ways. 

Lord, may I receive the going-forth at the Lord’s hands, 
may I receive ordination!’ 

    
24. - Này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn 

xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống 
bốn tháng biệt trú. 

Sau khi sống bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý 
sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 

Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 

24. ‘Kassapa, whoever has formerly belonged to another 
sect and wishes for the going-forth or ordination in this 
Dhamma and discipline must wait four months, 

and at the end of four months’ probation, the monks who 
are established in mind will give him the going-forth and the 
monastic ordination. 

But there can be a distinction of persons in this.’ 
  
 - Bạch Ðại đức, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, 

nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này 
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phải sống bốn tháng biệt trú, 
sau khi sống bốn tháng biệt trú chúng Tăng nếu đồng ý 

sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin sống biệt 
trú bốn năm,  

   
sau khi sống biệt trú bốn năm, nếu chúng Tăng đồng ý, 

mong chúng Tăng xuất gia cho con, thọ đại giới cho con để 
thành vị Tỷ-kheo. 

‘Lord, if such is the case, I will even wait four years, and at 
the end of that time let the monks give me the going-forth 
and the monastic ordination.’ 

    
Và lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được 

thọ đại giới. 
Thọ đại giới không bao lâu, Ðại đức Kassapa ở một mình 

an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và 
không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con 
cháu các lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, hướng đến. 

Ðó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ và an trú: "Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Ðại đức Kassapa liễu tri 
như vậy. 

Then Kassapa received the going- [177]-forth from the 
Lord himself, and the monastic ordination. 

And the newly-ordained Venerable Kassapa, alone, 
secluded, unwearying, zealous and resolute, in a short time 
attained that for which young men of good birth go forth 
from the household life into homelessness, 

that unexcelled culmination of the holy life, having realised 
it here and now by his own super-knowledge and dwelt 
therein knowing: ‘Birth is destroyed, the holy life has been 
lived, what had to be done has been done, there is nothing 
further here.’ 

    
Và đại đức Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 
 

And the Venerable Kassapa became another of the 
Arahants. 

 
 Notes 
  
 The numbers in square brackets [ ] in the actual text refer 

to the page number of the Dīgha Nikāya of the Pali Text 
Society's edition in Pali. 

  
 189. Alternative title to this Sutta, Mahāsīhanāda Sutta, is 

Kassapa-Sīcanāda Sutta (RD). 
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190. A public park in which the deer were safe from being 

hunted (DA). 
 
191. Tapaṁ: severe forms of self-mortification as listed in 

verse 14. See Introduction, p. 23. This is to be distinguished 
from asceticism as such. However, the term ‘penance’ used 
by RD is wrong because the intention is quite different from 
the Christian idea of penance. Having used ‘ascetic’ for 
samaṇa (since the term ‘recluse’ favoured by some 
translators is inappropriate), I have fallen back on the 
cumbrous ‘practiser of austerity’ for the term tapassī used 
here. Fortunately this term occurs so much more rarely than 
samaṇa that little inconvenience results. 

 
192. Cf. DN 2.95. 
 
193. Akusala: lit. ‘unskilled’, i.e. unwholesome and 

productive of unfavourable karmic results. 
 
194. Cf. DN 1.1.9. 
 
195. In regard to bodily functions (DA). The whole list 

recurs, e.g. at MN 12-45. 
 
196. Thusodakaṁ: ‘rice-gruel’, but the sense requires 

something fermented. RD’s assertion to the contrary is not 
supported by the Sub-Commentary. Ñāṇamoli, at MN 12.45, 
renders it ‘besotting drink’. 

 
197. One who accepts alms from only one house. 
 
198. One who takes only one portion. 
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199. Like Ajita Kesakambali (DN 2.22). 
 
200. Apānaka. Probably one who (like the Jains) does not 

drink cold water because of the living beings in it. 
 
201. In order to wash away his sin: cf. the story of 

Sangarava (SN 7.2.11). 
 
202. The passage: ‘but if his morality...’ recurs, first after 

‘twice a month’, then after ‘windfalls’, and in conclusion. As 
RD points out, the Buddha is using the terms ‘ascetic’ and 
‘Brahmin’ in his own sense, not Kassapa’s. 

 
203. See DN 25. 

  

 


