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12. DIỄN GIẢI KINH SựDÀN TRẬN NHỎ
(CŪLAVIYŪHASUTTANIDDESO)

Giờ phần "Diễn giải kinh sự dàn trận nh6" được nói đến:
12.1. Trong khi sông theo quan diêm riêng của từng cá nhân, nhiêu vi [tự xưng 

là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điểm của mình], rồi nói khác nhau 
[răng]: Người nào nhận biêt như vâyt người ây đã hiếu biêt pháp. Kẻ khỉnh 
miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo.
Trong khỉ sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân: Có một số Sa- 

môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiên. Họ châp nhận, tiêp thu, năm 
lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, 
cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiên của riêng mình. Giông như những người 
tại gia tru trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những 
người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm; tương tự như vậy, có một số Sa-môn và 
Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám 
víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số sáu mươi hai tà kiến, rồi trú, cộng trú, 
cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình.

“Trong khi sông theo quan diêm riêng của từng cá nhân" là như thê.
Nhiều vi [tự xưng là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điểm của mình], rồi 

nói khác nhau.
Giữ khư khư [quan điểm của mình]: Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, 

sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt [quan điểm của mình], rồi 
nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, nói một cách riêng biệt, 
nói, thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả không đông nhát.

Thiện xảo: Là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học 
thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyêt rõ rệt, có học thuyêt gương mâu, có học thuyêt giá trị dựa theo quan 
niệm của mình.

"Nhiêu vi [tự xưng là] thiện xảo, giữ khư khư [quan diêm của mình], roi nói 
khác nhau” là như thế.

Người nào nhận biết như vầy, người ấy đã hiểu biết pháp: Người nào 
nhận biết pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ này, người ấy đã hiểu biết, 
đã thông hiểu, đã nhìn thấy, đã thấu triệt pháp.

"Người nào nhận biết như vầy, người ấy đã hiểu biết pháp” là như thế.
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Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo: Kẻ nào khinh miệt 
pháp, quan diêm, cách thực hành, đạo lộ này, kẻ ây là không toàn hảo, không đây 
đủ, không tròn đủ9 là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi te, nhỏ nhoi.

"Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo,, là như thế.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Trong khi song theo quan điếm riêng của từng cả nhân, nhiều vị [tự xưng 

là] thiện xảo, giữ khư khư [quan điếm của mình], rồi nói khác nhau [rang]: 
Người nào nhận biêt như vây, người ây đã hiêu biêt pháp. Kẻ khỉnh miệt điêu 
này, kẻ ấy là không toàn hẻio：

9

12.2. Sau khi giữ khư khư [quan diêm của mình] như vậy, chủng tranh cãi, và 
đã nói rằng: Người khác là ngu si, không thiện xảo. " Vậy thì lời nói nào 
trong số này là chân lý, bởi vì tất cả những người này đều tuyên bổ [họ] 
là hiện xảo?
Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi: 

Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy5 sau khi bám víu, sau khi 
chấp chặt [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh cãi, chúng gây ra sự cãi 
cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: 
"Ngươi không biết Pháp và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ roi nếu ngươi 
có khả năng.,,

“Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chúng tranh c負i" là 
như thế.

Và đã nói rằng: “Ngirời khác là ngu si, không thiện xảo/9 "Người khác 
là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, không thiện 
xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đen kiến thức, không có trí, không có sự 
rành rẽ, có tuệ t8i", chúng đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

“Và đã nói rằng: Người khác là ngu si, không thiện X*O” là như thế.
Vậy thì lời nói nào trong số này là chân lý: Lời nói nào trong số các Sa- 

môn và Bà-la-môn này là chân lý, là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là 
xác đáng, là không bị sai lệch.

"Vậy thì lời nói nào trong số này là chân ly” là như thế.
Bỏi vì tất cả những người này đều tuyên bố [họ] là thiện xảo: Tất cả 

những Sa-môn và Bà-la-môn này đều là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết 
sáng suôt, có học thuyêt vững chác, có học thuyêt đúng đan, có học thuyêt thực 
tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa 
theo quan niệm của mình.

"Bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố [họ] là thiện x*o" là như thế.
， ， y

'l T\ 一 Ã 4- r _ Ạ FT^ △ X/%/ _ r • 一一Vì the, đức The Ton đã noi răng:
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"Scm khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, chủng tranh cãi, 
và đã nói rang: 'Người khác là ngu sif không thiện xảo.' Vậy thì lời nói nào 
trong sổ này là chân lýf bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố [họ] là 
thiện xảo?"

12.3. Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác,
[Cho rằng người khác] là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém,
Thì tát cả quả là những kẻ ngu sif có tuệ vô cùng tháp kém,
Tất cả những người này quả đang song theo quan điếm [của mình].
Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác: Trong khi không chấp 

thuận, trong khi không nhìn nhận, trong khi không tùy thuận, trong khi không 
thừa nhận, trong khi không tày hỷ pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ của 
người khác.

"Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác" là như thế.
[Cho rằng^ người khác] là ngu si? là loài thu, là có tuệ thấp kém: Người 

khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, có tuệ 
thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ 
nhỏ nhoi.

“[Cho rằng người khác] là ngu si, là loài thú, là có tuệ thấp kém,, là như thế.
Thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém: Tất cả 

những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, 
thấp thỏi, tồi te, nhỏ nhoi, tất cả quả là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ 
thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi te, có tuệ nhỏ nhoi.

"Thi tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém,, là như thế.
Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]: Tất 

cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà kiến. Chúng 
châp nhận, tiêp thu, năm lây, bám víu, châp chặt tà kiên này khác trong sô sáu 
mươi hai tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. 
Giống như những người tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi 
trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự 
như vậy, tất cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà 
kiến. ... (nt)... rồi tru, cộng trú, cư trú, lưu tru theo tà kiến của riêng mình.

"Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm [của mình]59 là 
như thế.

Vì the, đức The Tôn đã noi răng:

1 Theo cấu trúc văn phạm của 2 dộng kệ đầu: "Kẻ không thừa nhận pháp của người khác” và các 
từ "ngu si", “loài thú", "c6 tuệ thấp kém" đều là chủ cách, số ít, nên “kẻ không thừa nhận pháp 
của người khác" quả 4tlà kẻ ngu, là loài thú, là có tuệ tháp kém.^, Tuy nhiên, lời giải thích ở trên 
có phan khác biệt; vì để phù hợp với lời giải thích ấy mà cụm từ ở trong ngoặc vuông [cho rằng 
người khác] đã được thêm vào. (ND)
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“Nêu kẻ không thừa nhận pháp của người khác,
[Cho rằng người khác] là ngu si, là loài thủ, là có tuệ thấp kẻmf 
Thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ vô cùng thấp kém, 
Tất cả những người này quả đang sổng theo quan điểm [của minh].''

12.4. Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng 
Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 
Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 
Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như the ấy.
Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng: Do quan 

điểm của mình, do sự chấp nhận của mình, do sự ưa thích của mình, do quan 
niệm của mình, những kẻ không là người trong trắng, là người không trong 
trang, không thuần khiết, có ô nhiễm.

“Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong tiing” là như thế. 
Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức.
Có tuệ thanh khiết: Là có tuệ trong sạch, có tuệ hoàn toàn trong sạch, có 

tuệ trong trắng, có tuệ thuần khiết. Hoặc là, có sự thấy trong sạch, có sự thấy 
thanh tịnh, có sự thấy hoàn toàn trong sạch, có sự thấy trong trắng, có sự thấy 
thuần Idiiết. "Cố tuệ thanh khiết” là như thế.

Thiện xảo: Thiện xảo là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh. "Trò nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo” là như thế.

Có sự nhận thức: Có sự nhận thức là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có 
trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.

uTrở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức" là như thế.
Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém: Không có ai 

trong số các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ 
tìiấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; toàn bộ tất cả [các vị 
ấy] đều có tuệ nhất hạng, có tuệ thù thắng, có tuệ dẫn dầu, có tuệ tối thượng, 
có tuệ cao quý.

"Thi không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém,9 là như thế.
Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy: Quan 

điểm của các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là được thâu nhận, được thọ trì, được nắm 
lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến là như thế ấy. 

“Bỏi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy" là như thế. 
Vì the, đức The Tôn đã noi răng:
“Và nêu do quan diêm của mình, những kẻ không trong trăng 
Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 
Thỉ không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 
Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy,"
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12.5. Nhưng Ta không nói rằng: í(Điều ấy là bản thể thật9\
Là điêu mà các kẻ ngu đã nói đôi chọi lân nhau.
Chủng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân ly;
Chính vì điều ấy, chúng xem người khác là "kẻ ngu si."
Nhưng Ta không nói rằng: wĐiều ấy là bản thể thật.95
Không: Là sự phủ định.
Điều ấy: Là sáu mươi hai tà kiến. Không có việc Ta nói, Ta nêu ra5 Ta chỉ 

bảo, Ta thông báo, Ta ấn đinh, Ta khai mở, Ta chia sẻ? Ta làm rõ? Ta bày tỏ 
rằng: "Điều ấy là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không 
bị sai iech."

"Nhưng Ta không nói rằng: Điều ấy là bản thể thát" là như thế.
Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau.
Đối chọi: Là hai người, hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên 

sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí, hai người gây nên 
sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, hai người tranh luận, hai người 
chuyện trò. Chúng đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy [đoi chọi] lẫn nhau là ngu si, là thấp hèn, là hèn 
kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ5 là nhỏ nhoi.

"Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau” là như thế.
Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng 

đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý rằng: "Thế giới là thường 
còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại”;；.. (nt)..・"Thế giới là không 
thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là ro dại”;..・(nt)... "Chúng sanh 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điều này là chân lý, điều khác là rồ dại."

"Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân ly” là như thế.
Chính vì điều ấy, chúng xem người khác là wkẻ ngu si.”
Vì điều ấy: Vì điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, chúng đánh giá, nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát 
người khác là ngu si, là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi 
tệ, là nhỏ nhoi.

"Chính vì điều ấy5 chúng xem người khác là 'kẻ ngu si'" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“Nhưng Ta không nói rằng: 'Điều ấy là bản thể thật",
Là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau.
Chủng đã tạo lập quan diêm riêng của từng cá nhân là chân ly;
Chỉnh vì điều ấy, chúng xem người khác là 'kẻ ngu si'・"
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12.6. Diêu mà một sô kẻ đã nói: ífLà chân ỉỷ, là bản thê thQt",
Những kẻ khác đã nói điều ấy: “Ld rong không, là sai trái "
Sau khỉ giữ khư khư [quan điếm của mình] như vậy, họ tranh cãi.
Vĩ sao các vị Sa-môn nói không đong nhất?
Điều mà một số kẻ đã nói: í4Là chân lý, là bản thể thật95: Giáo pháp, 

quan điểm, cách thực hành, đạo lộ nào mà một so Sa-môn và Bà-la-môn đã nói 
như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như 
vậy [rằng]: "Diều này là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra5 là xác đáng, là 
khòng bị sai lệch.^,

“Diều mà một số kẻ đã nói: 'Là chân lý, là bản thể thát'" là như thế.
Những kẻ khác đã nói điều ấy: uLà rỗng không, là sai tráp： Một số Sa- 

môn và Bà-la-môn đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng 
giải như vậy, diễn tả như vậy về giáo pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ 
ấy rang: "Diều ấy là rỗng không, điều ấy là sai trái, điều ấy là không xảy ra, điều 
ấy là không thật, điều ấy là khòng xác đáng.99

"Những kẻ khác đã nói điều ấy: 'Là rỗng không, là sai trái'" là như thế.
Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãi: Sau 

khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãi, họ gây ra sự cãi cọ5 gây ra sự 
cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: "Ngươi không 
biết Pháp và Luật này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng?5

"Sau khi giữ khư khư [quan điểm của mình] như vậy, họ tranh cãf, là như thế.
Vì sao các vi Sa-môn nói không đồng nhất?
Vì sao: Là vì điều gi, bởi lý do gì, bởi nhân gì, bởi duyên gì, bởi căn nguyên 

gì, bởi nhân sanh khởi gì, bởi mầm sanh khởi gi, bởi nguồn sanh khởi gi, họ nói 
không đong nhất, nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, họ nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một cách riêng biệt.

"Vi sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?" là như thế.
Vì thế, vi [Phật] do thần thông biển hóa ra đã hỏi rằng:
''Điều mà một sổ kẻ đã nỏi: 'Là chân ỉỷ, là bản thể thật \
Những kẻ khác đã nói điều ẩy: 'Là rỗng không, là sai trải.'
Sau khỉ giữ khư khư [quan điểm của mình] như vây, họ tranh cãi.y ỉ
Vì sao các vị Sa-môn nói không đông nhát?"

12.7. Bởi vì chân lỷ chỉ có một, không có cái thứ hai,
Trong khi nhận biết ve điều ấyf loài người sẽ không tranh cãi.
Chủng tự mình ke le ve các sự thật khác nhau;
Vì thế, các vỉ Sa-môn nói không đồng nhất,
Bởi vì chân lý chỉ có một, không có cái thứ hai: Một chân lý nói đến sự
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diệt khổ, Niết-bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ 
tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, 
Niết-bàn. Hoặc là, một chân lý nói đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt 
ra khỏi, sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần 
tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

"Bởi vì chân lý chỉ có một, không có cái thứ hai" là như thế.
Trong khỉ nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh cãi.
Ve điêu áy: Ve chan ly áy-
Loài người: Là tên gọi cho chúng sanh.
Trong khi nhận biêt: Trong khi nhận biêt, trong khi nhận thức, trong khi 

thừa nhận, trong khi thâu triệt chân lý ây, chúng sẽ không gây ra sự cãi cọ, sẽ 
không gây ra sự cãi lộn, sẽ không gây ra sự cãi vã5 sẽ không gây ra sự tranh 
cãi, sẽ không gay ra sự gay go, chung sẽ dứt bo, sẽ xua đi, sẽ lam cham dứt, 
sẽ làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, 
sự gây gổ.

"Trong khi nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh câd" là như thế.
Chúng tự mình kể lể về các chân lý khác nhau: Chúng tự mình kể lể, nói, 

thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả vê các chân lý khác nhau. Chúng 
tự mình kể lể, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý 
khác nhau rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là 
rô dại." Chúng tự mình kê lê5 nói, thuyêt giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả 
về các chân lý khác nhau rằng: "Thế giới là không thường còn,... (nt)... chúng 
sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; 
chỉ điều này là chân lý5 điều khác là rồ dại.,,

"Chúng tự mình kể lể về các chân lý khác nhau" là như thế.
Vì thế, các vi Sa-môn nói không đồng nhất
Vì thế: Là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn 

nguyên ấy, chúng nói không đong nhất, nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách 
này cách khác, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một cách 
riêng biệt.

“Vi thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất” là như thế.
_ _ r ỉ 一 5

X Ty J1 _ Ạ JL r A fTi △ M』 L \ —N _Vì the, đức The Ton đã noi rang:
"Bỏi vì chân ly chỉ có một, không có cải thứ nhĩ,
Trong khi nhận biêt vê điêu âyf loài người sẽ không tranh cãi.
Chúng tự mình ke lẹ ve các chân lỷ khác nhau;
Vĩ thếf các vỉ Sa-môn nói không đong nhất."
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12.8. Nhưng vì sao họ, những nhà biện luận tuyên bổ [mình] là thiện xảo, lại 
nói về các chân lý khác nhau? Phải chăng các chân ly đã được nghe là có 
nhiều và khác nhau? Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]?
Nhưng vì sao họ lại nói về các chân lý khác nhau?
Vì sao: Là vì điều gì, bởi lý do gì9 bởi nhân gì, bởi duyên gì, bởi căn nguyên 

gì, họ nói khác nhau về các chân lý, họ nói về các loại khác biệt, họ nói cách 
này cách khác, họ nói? thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả nhiều cách 
riêng biệt.

"Nhưng vì sao họ lại nói về các chân lý khác nhau?" là như thế.
Những nhà biện luận tuyên bố [mình] là thiện xảo.
Tuyên bố: "Họ phát biểu dứt khoát" cũng là tuyên bố. Hoặc là, họ phát 

biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả quan điểm riêng của từng cá 
nhân. Họ phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: "Thế giới 
là thường còn; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.” Họ phát biểu, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: "Thế giới là không thường còn,... 
(nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại.,,

Những nhà biện luận thiện xảo: Là những người có học thuyết thiện xảo, r r r r : r ,
CÓ học thuyêt sáng suôt, có học thuyêt vững chác, có học thuyêt đúng đan, có 
học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học 
thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình.

"Những nhà biện luận tuyên bố [mình] là thiện xảo” là như thế.
Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều và khác nhau? Phải 

chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều, khác nhau, nhiều loại khác biệt, 
các loại này loại khác, nhiều loại riêng biệt?

'Thải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều và khác nhau?,, là 
như thế.

Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]? Hay là họ bị đưa 
di, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự suy tư, bởi sự suy tầm, bởi sự tư duy. 
"Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư [của riêng mình]?,, là như vậy. Hoặc là, 
họ nói, họ thuyết giảng, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về điều đã thu 
thập được do sự suy tư, về điều đã đeo đuổi với sự thẩm xét, về điều phát hiện 
của bản thân.

"Hay là các vị ây theo đuôi sự suy tư [của riêng mình]?^, còn là như vậy.
Vì thế, vị [Phật] do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng:
“Nhưng vì sao họf những nhà biện luận tuyên bổ [mình] là thiện xảo, lại 

nói vê các chân ly khác nhau? Phải chăng các chân ly đã được nghe là có nhiêu 
và khác nhau? Hay là các vi ấy theo đuôi sự suy tư [của riêng mình]?"
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12.9. Đương nhiên là không có nhiêu chân ly khác nhau và thường còn ở thê 
gian, ngoại trừ [các chân ly] do tưởng [tạo ra]. Và sau khỉ xếp đặt sự suy 
tư ve các quan điểm [do chúng tạo ra]f chúng đã nói ve hai pháp là: 
Đủng và sau
Đương nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau: Đương nhiên là 

không có các chân lý nhiều loại, khác nhau, nhiều loại khác biệt, các loại này 
loại khác, nhiều loại riêng biệt.

"Đương nhiên là không có nhiều chân lý khác nhau" là như thế.
Và thường còn ờ thế gian, ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]: 

Ngoại trừ việc nắm bắt thường xuyên do tưởng, chỉ có một chân lý ở thế gian 
được thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là sự diệt 
kho, Niết-bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. 
Hoặc là, một chân lỵ nói đến chân lỵ về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt ra khỏi, 
sự thực hành đưa đen sự diệt tận khổ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần tức là: 
Chánh kiến,... (nt)... chánh định.

"Và thường còn ở thế gian, ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]” là 
như thế.

Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan điểm [do chúng tạo ra], chúng 
đã nói về hai pháp là: Đúng và sai: Sau khi suy tư, sau khi suy tầm, sau khi 
tư duy về sự suy tư, về sự suy tầm, về sự tư duy, chúng làm sanh ra, làm sanh 
khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh các quan điểm; sau khi làm sanh ra, sau khi 
làm sanh khởi, sau khi làm hạ sanh, sau khi làm phát sanh các quan điểm, [rồi 
cho rằng:] “Cha tôi là đúng, của anh là sai”, chúng đã nói như vậy, thuyết giảng 
như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

“Và sau khi xép đặt sự suy tư vê các quan diêm [do chúng tạo ra], chúng đã 
nói về hai pháp là: Đúng và sai" là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
'"Đương nhiên là không có nhiều chân ly khác nhau và thường còn ở the 

gian, ngoại trừ [các chân lý] do tưởng [tạo ra]. Và sau khỉ xếp đặt sự suy tư ve 
các quan điểm [do chủng tạo ra]f chủng đã nói ve hai pháp là: Đúng và sai.

12.10. Liên quan đên điêu đã được thây, đên điêu đã được nghe, đên giới và 
phạn sự, hoặc đen điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những 
điều này, roi có sự coi khinh [người khác], sau khi ỷ vào các sự phản 
đoán, trong lúc hớn hởf [kẻ áy] đã nói rang: ^Ngườỉ khác là ngu si, là 
không thiện xảo."
Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giói và 

phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những 
điều này, rồi có sự coi khinh [người khác]: Sau khi nương tựa, sau khi dựa
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、 r 1 Ắ r r 1 rvào, sau khi năm lây, sau khi bám víu, sau khi châp chặt vào điêu đã được thây 
hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong 
sạch do điều đã được nghe, vào giới hoặc sự trong sạch do giới, vào phận sự 
hoặc sự trong sạch do phận sự, vào điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch 
do điều đã được cảm giác. "Liên quan đên điêu đã được thây, đến điều đã được 
nghe, đến giới và phận sự, hoặc đen điều đã được cảm giAc” là như thế.

Sau khi nương tựa vào những điều này, rồi có sự coi khinh [người 
khác]: "Kẻ không kính nể" là có sự coi khinh. Hoặc là, "kẻ làm sanh ra sự ưu 
phi仓n" cũng có sự coi khinh.

. r 5 r r -r • x 4 -í ĩ a

"Liên quan đên điêu đã được thây, đên điêu đã được nghe, đên giới và phận 
sự, hoặc đên điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những điêu này, rồi 
có sự coi khinh [người khác],, là như thế.

Sau khi ỷ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở: Các sự phán đoán nói 
đên sáu mươi hai quan điểm sai trái. Sau khi ỷ vào, sau khi thiêt lập, sau khi 
nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt vào sự phán đoán theo quan điểm 
sai trái, vào quan điểm sai trái của sự phán đoán. "Sau khi ỷ vào các sự phán 
đoán,9 lànhưthế.

Trong lúc hớn hở: Là trở nên vui sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hỷ5 có tâm 
tư được trọn vẹn. Hoặc là, nhe răng trong lúc [cười] hớn hở.

"Sau khi ỷ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hb” là như thế.
[Kẻ ấy] đã nói rằng: ốíNgười khác là ngu si? là không thiện xảo”: "Người 

khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, không 
thiện xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không 
có sự rành rẽ, không có sự thông minh, có tuệ tồf\ [kẻ ấy] đã nói như vậy, 
thuyết giảng như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

“[Kẻ ấy] đã nói rằng: 'Người khác là ngu si? là không thiện xảo9,9 là như thế. 
y TA ji Á r rr-s-l Á r-p z ： wVì thê, đức The Tôn đã noi răng:
"Liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận 

sự, hoặc đen điều đã được cảm giác, sau khỉ nương tựa vào những điều này, roi 
có sự coi khỉnh [người khác], sau khỉ ỷ vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở, 
[kẻ ấy] đã nói rang: 'Người khác là ngu si, là không thiện xảo.

12.11. Bởi chính ly do nào mà kẻ ấỵ đánh giá người khác là "ngu si”,
Thì bởi ly do ấy kẻ ẩy đã nói về bản thân là ^thiện xảo."
Kẻ ấy, trong khỉ tự mình tuyên bổ chỉnh mình là thiện xảo,
Rồi khỉnh thường người khác và phát biểu chỉnh điều ấy.
Bỏi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là "ngu si”： Bởi 

chính nhân nào, duyên nào, lý do nào, nguồn sanh khởi nào mà kẻ ây đánh giá, 
nhìn thây, nhận thây, quan sát, suy xét, khảo sát người khác là ngu si, là thấp 
hèn5 là hen kem, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi.
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"Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là 'ngu si'” là như thế.
Thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là ^thiện xảo?5
Bản thân: Đe cập đến mình. Kẻ ấy bởi chính nhân nào, duyên nào, lý do 

nào, nguồn sanh khởi nào đã nói về mình rằng: "Ta là thiện xảo, sáng suốt, có 
tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh."

"Thi bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là 'thiện x*o"' là như thế.
Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo: Tự chính 

mình [tuyên bô] vê mình là có học thuyêt thiện xảo, có học thuyêt sáng sưót, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có 
học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình.

"Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện x負o" là như thế.
Rồi khỉnh thường người khác và phát biểu chính điều ấy: “Kẻ không 

kính nể" là khinh thường người khác. Hoặc là, "kẻ làm sanh ra sự ưu phiền" 
cũng là khinh thường người khác.

Phát biểu chính điều ấy: Phát biểu về chính tà kiến ấy rằng: "Nhu vậy thì 
người này là người có tà kiến, có cái nhìn sai iech."

"Rồi khinh thường người khác và phát biểu chính điều ấy” là như thế.
Vì the, đức The Ton đã noi răng:
^Bởỉ chỉnh lỷ do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là 'ngu si',
Thì bởi ly do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là 'thiện xảo \
Kẻ ấy, trong khỉ tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo,
Roi khỉnh thường người khác và phát biểu chính điều ấy. ‘‘

12.12. Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn,
Bi say đắm Vỉ ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn,
Roi tự chính mình đăng quang cho mình bang tâm ỷ;
Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như the,
Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn: Các quan điểm 

vượt quá giới hạn nói đến sáu mươi hai tà kiến. Vì lý do gì mà các quan điểm 
vượt quá giới hạn là nói đến sáu mươi hai tà kiến? Tất cả các quan điểm ấy là 
vượt quá lý lẽ, vượt quá đặc tính, vượt quá nen tảng; vì lý do ấy mà các quan 
điểm vượt quá giới hạn là nói đến sáu mươi hai tà kiến; tất cả các ngoại đạo đều 
có quan điểm vượt quá giới hạn. Vì lý do gì mà tất cả các ngoại đạo đều được 
gọi là có quan điểm vượt quá giới hạn? Chúng sau khi vượt quá, sau khi vượt 
qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi lẫn nhau, thì làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ 
sanh, làm phát sanh ra các tà kiến; vì lý do ấy mà các ngoại đạo đều được gọi 
là có quan điểm vượt quá giới hạn.

2 Dịch theo sự hiệu đính của Tam tạng Thái Lan và PTS. (ND)
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Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn: Nhờ vào quan 
điểm vượt quá giới hạn, [kẻ ấy] được thỏa mãn, được toàn vẹn, không thiếu sót.

"Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn,9 là như thế.
Bi say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn: Bi say đắm, bị xao lãng, 

bị điên cuồng, bị say đắm thái quá bởi tà kiến, bởi sự ngã mạn do tà kiến của 
mình. say đắm vì ngã mạn" là như thế.

Có sự tự cao là toàn vẹn: Có sự tự cao là toàn vẹn, có sự tự cao là đầy đủ? 
có sự tự cao là không thiếu sót.

say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn^, là như thế.
Rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ý: Tự chính mình 

đăng quang cho bản thân bằng tâm rằng: "Ta là thiện xảo, sáng suốt, có tuệ, có 
sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.^^

> \ r
"R6i tự chính mình đăng quang cho mình băng tâm V" là như thê.
Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế: Quan điểm 

ây của kẻ ây là đã được thâu nhận, đã được thọ trì, đã được năm lây, đã được 
bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế.

“Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế" là như thế.
•T TA ji Á 4. < rpl Ấ qpr • w

Vì the, đức The Ton đa noi rang:
“Với quan diêm vượt quá giới hạn, kẻ ây được thỏa mãn,
Bi say đam vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn,
Rồi tự chỉnh mình đăng quang cho mình bằng tâm ỷ;

: 2 E r r

Chính quan diêm ây của kẻ ây đã được thâu nhận như thê."

12.13. Bởi vĩ, nếu do lời nói củakẻ khác mà trở thành thấp kém,
Thì bản thân [kẻ nói], do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kem.
Còn nêu do tự mình mà trở thành người thông hiêuf sáng trí,
Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn.
Bỏi vì, nếu do IM nói của kẻ khác mà trử thành thấp kém: Nếu do lời 

nói, do việc nói5 bởi lý do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm 
pha của kẻ khác, mà người khác trở thành ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, 
thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi.

uBởi vì5 nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém" là như thế.
Thì bản thân [kẻ nói], do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém: Kẻ 

ấy, cũng do chính điều ấy, trở thành có tuệ ngu si, có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn 
kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi.

"Thì bản thân [kẻ nói], do điều ấy [cũng] trở thành có tuệ thấp kém” là 
như thế.

3 Do việc kẻ khác cũng khmh chê lại người này như vậy (SnA. II. 256).
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Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí: Còn nếu 
do tự mình mà trở thành người thông hiêu5 sáng trí, sáng suôt, có tuệ, có sự giác 
ngộ, có trí, có sự rành rẽ5 có sự thông minh.

"Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí” là như thế.
Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vi Sa-môn: Thì 

trong số các vị Sa-môn, không có người nào là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp 
kém, thấp thỏi, tồi tệ5 nhỏ nhoi, toàn bộ tất cả [các vi ấy] đều có tuệ nhất hạng, 
có tuệ thù thắng, có tuệ dẫn đầu, có tuệ tối thượng, có tuệ cao quý.

"Thi không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-m6n” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
"Bỏi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kem,
Thì bản thân [kẻ nói], do điêu ây [cũng] trở thành có tuệ tháp kém.
Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí,
Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong sổ các vi Sa-môn."

12.14. Những kẻ nào thuyết vê pháp khác so với điêu này,
Những kẻ ây bỉ thát bại vê [đạo lộ] trong sạch; chủng không toàn hảo.
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau,
Bởi vì chúng bi nhiêm nặng do sự luyên ái với quan diêm của mình.
Những kẻ nào thuyết về pháp khác so vói điều này, những kẻ ấy bi thất 

bại về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn hảo: Những kẻ nào thuyết về 
pháp, quan diêm, cách thực hành, đạo lộ khác so với điêu này, những kẻ ây bị 
mất mát, bi thất bại, bị lầm lỡ, bi rơi khỏi đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tinh, 
đạo lộ hoàn toàn trong sạch, đạo lộ trong trắng, đạo lộ thuần khiết, bị thất bại 
do không hiểu biết. Chúng không toàn hảo: Chúng không được đầy đủ, chúng 
không được toàn vẹn5 chúng là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, 
nhỏ nhoi.

"Những kẻ nào thuyêt vê pháp khác so với điêu này, những kẻ ây bị thát bại 
về [đạo lộ] trong sạch; chúng không toàn h魚o" là như thế.

Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau: 
Ngoại đạo nói đến tà kiến.

Những kẻ ngoại đạo: Nói đến những kẻ theo tà kiến. Vô số kẻ ngoại đạo 
nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả vô số tà kiến.

"Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau" là 
như thế.

Bởi vì chúng bi nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình: 
Chúng bị luyến ái, bi luyến ái nặng bởi quan điểm, bởi sự luyến ái với quan 
điểm của mình.
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"Bỏi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình,, là 
như thế.

y TA ji Á A」 rpl np A 4-JV r • WVì thê, đức The Ton đã noi răng:
“Những kẻ nào thuyêt vê pháp khác so với điêu này,
Những kẻ ây bị thát bại vê [đạo lộ] trong sạch; chủng không toàn hảo.
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhau,
Bởi vì chủng bỉ nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điếm của mình."

12.15. “Chi nơi đây có sự trong sạch ", chủng nói như thê ây;
Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giảo pháp khác.
Những kẻ n^oạỉ đạo cũng đã gay dựng như vậy theo kiếu cách riêng 
về đường loi của mình, trong khỉ nói một cách chắc chan ve điều ẩy.
“Chí nơi đây có sự trong sạch", chúng nói như thê ây: Chúng nói, thuyêt 

giảng, phát ngôn, giảng giải, diên tả vê sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây. 
Chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi ở nơi đây rằng: "Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lý, 
điều khác là rồ dại." Chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả 
về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây răng: "Thê giới là không thường còn,... 
(nt)... chúng sanh không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết; chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại."

"'Chí nơi đây có sự trong sạch\ chúng nói như thê ây” là như thê.
Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ờ các giáo pháp khác: Chúng 

quăng bỏ5 ném bỏ, vát bỏ tát cả các học thuyêt khác ngoại trừ bậc Đạo sư, giáo 
ly, tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân, rồi đã nói như vầy: 
"Bậc Đạo sư ấy không là đấng Toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, 
tập thể không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không 
khéo được quy đinh, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong 
sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự 
giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở đây không có những người được trong 
sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, 
hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; họ tháp hèn, hèn kém, tháp 
kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi"; chúng thuyết giảng như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy.

"Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác^, là như thế.
Những kẻ ngo牴 đao cũng đã gầy dựng như vây theo kiểu cách riêng: 

Ngoại đạo nói đên tà kiến. Những kẻ ngoại đạo nói đen những kẻ theo tà kiến. 
Những kẻ ngoại đạo khác biệt đã gầy dựng, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến 
gần, đã bám chặt, đã hướng đến những tà kiến khác biệt nhau.
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“Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy dựng như vậy theo kiểu cách riêng" là 
như thế.

về đường lối của mình, trong khỉ nói một cách chắc chắn về điều ấy: 
Pháp là đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là 
đường lối của mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, 
có lời nói vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên đinh về đường lối 
của mình.

"Vê đường lôi của mình, trong khi nói một cách chác chăn vê điêu là 
như thế.

y J\ .*1 Ắ 4. Z ryi-Ể Ẩ rpi r • WVì thê, đức Thê Tôn đã noi răng:
r

“'Chi nơi đây có sự trong sạchchủng nói như thê ây;
Chủng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác.
Những kẻ ngoại đạo cũng đã gây dựng như vậy theo kiêu cách riêng 
về đường lối của mình, trong khỉ nói một cách chắc chắn về điều ấy,"

12.16. Và trong khỉ nói một cách chắc chắn về đường lối của mình, 
r 7

Người nào khác ở đó mà kẻ ây có thê đánh giả là "ngu si"?
Kẻ ây tự chỉnh mình đem lại sự gây gôf
Trong khỉ nói người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch.
Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường lối của mình: Pháp 

là đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là 
đường lối của mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc 
chăn, có lời nói vững chác, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định vê 
đường lối của mình.

“Và trong khi nói một cách chắc chắn về đường lối của mình,, là như thế.
Người nào khác ờ đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là "ngu si”？

ở đó: ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của 
mình, ở quan niệm của mình, [kẻ áy] có thê đánh giá người nào, có thê nhìn 
thây người nào, có thê nhận thây người nào, có thê quan sát người nào, có thê 
suy xét người nào, có thể khảo sát người nào khác là thấp hèn, là hèn kém, là 
thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi.

"Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là 'ngu si'?" là như thế.
Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, trong khỉ nói người khác là ngu 

si, là có pháp không trong sạch: "Người khác là ngu si, thấp hèn, hèn kém, 
thấp kém, thấp thỏi, tồi te, nhỏ nhoi, có pháp không trong sạch, có pháp không 
thanh tịnh, có pháp không hoàn toàn trong sạch, có pháp không trong trắng", 
trong khi nói như vậy, trong khi thuyết giảng như vậy, trong khi phát ngôn như 
vậy, trong khi giảng giải như vậy, trong khi diễn tả như vậy, tự chính mình có 
thê đem lại, có thê đem lại trọn vẹn, có thê mang đên, có thê mang đên trọn vẹn, 
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CÓ thể kéo đến, có thể kéo đến trọn vẹn, có thể nắm lấy, có thể bám víu, có thể 
châp chặt vào sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi5 sự gây gô.

“Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ? trong khi nói người khác là ngu si, 
là có pháp không trong sạch” là như thê.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
'Và trong khi nói một cách chác chăn vê đường lôi của mình,
Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có the đánh giá là 'ngu sỉ"?
Kẻ ấy tự chỉnh mình đem lại sự gây gổ,
Trong khi nói người khác là ngu si, là có pháp không trong sạch."

12.17. Sau khỉ đứng vững ở sự phán đoán, sau khỉ tự mình ước lượng,
Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian,
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phản đoán,
Con người không tạo ra sự gây go ở the gian,
Sau khi dưng vững ờ sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng: Các sự 

phán đoán nói đên sáu mươi hai tà kiên. Sau khi đứng vững ở quan điểm của 
sự phán đoán, sau khi thiết lập, sau khi nắm lay, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chát. "Sau khi đứng vững ở sự phán đoán" là như thế.

Sau khi tự mình ước lượng: Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định. 
Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: "Bậc Đạo sư này là đấng 
Toàn tri"; sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: 4íGiáo pháp này 
khéo được thuyêt giảng, tập thê này đã thực hành tót đẹp, quan diêm này là tót 
lành, lối thực hành này đã khéo được quy đinh, đạo lộ này dẫn dắt ra kh6i."

"Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng,, là như thế.
Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ờ phía trước ờ thế gian.
Còn ờ phía trước: Nói đến thời vị lai. Trừ ra sự tranh luận còn ở phía trước 

của bản thân, kẻ ấy tự chính mình tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp 
chặt sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ. uKẻ ấy đi đến sự 
tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian" là như vậy. Hoặc là, với sự tranh luận 
khác còn ở phía trước, kẻ ấy gây ra sư cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi 
v負,gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây rằng: "Ngươi không biết Pháp và Luật 
này... (nt)... hoặc ngươi hãy gỡ roi nêu ngươi có khả n負ng."

"Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian,, còn là như vậy.
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán: Các sự phán đoán nói đến sáu 

mươi hai tà kiến; sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi dứt 
bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu tất cả các sự phán đoán từ sự phán đoán về quan điểm.

"Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán,, là như thế.
Con người không tạo ra sự gây gổ ờ thế gian: Không gây ra sự cãi cọ, 

không gây ra sự cãi lộn, không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, 
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không gây ra sự gây gổ. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: "Này 
Aggivessana, với tâm đã được giải thoát như vậy, vị Tỳ-khưu không nói hùa 
theo bất cứ ai, không tranh cãi với bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng 
ở thế gian và không bám víu [vào ngôn từ ấy].,,

Con ngưòĩ: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sống, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại.

ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ.
9 r r

"Con người không tạo ra sự gây gô ở thê gian,, là như thê.
Vì the, đức Thê Ton đã noi răng:
"Sau khỉ đứng vững ở sự phản đoán, sau khi tự mình ước lượng,

, , * "r

Kẻ ây đi đên sự tranh cãi còn ở phía trước ở thê gian.
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoản,
Con người không tạo ra sự gây go ở the gian."

ốéDiễn giải kỉnh sự dàn trận nhỏw được đầy đủ - Phần thứ mười hai.
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