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TƯƠNG ƯNG, SN-XLVI.25  

SỰ TỒN TẠI CỦA DIỆU PHÁP 

 

Trong kinh nầy, Ðức Phật giảng rằng 

Diệu Pháp chỉ tồn tại khi nào pháp 

hành Tứ Niệm Xứ được tu tập sung 

mãn. 

Tương Ưng SN-XLVI25 

Người Bà-la-môn 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở 

Sàvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông 

Cấp Cô Ðộc. Rồi một Bà-la-môn đi đến 

Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 

Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 

nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một 

bên, vị Bà-la-môn ấy thưa với Thế Tôn: 
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--"Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả 

Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu 

pháp không được tồn tại lâu dài? Do nhân 

gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi 

Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được 

tồn tại lâu dài?" 

--"Do bốn niệm xứ không được tu tập, 

không được làm cho sung mãn, này Bà-

la-môn, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu 

pháp không có tồn tại lâu dài. Do bốn 

niệm xứ được tu tập, được làm cho sung 

mãn, thưa Hiền giả, khi Như Lai nhập 

Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài. 

Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo trú, quán 

thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 

niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú, quán 

thọ trên các thọ ... trú, quán tâm trên tâm 

... trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
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tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 

ưu ở đời.  

Do không tu tập, không làm cho sung 

mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, khi 

Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không 

được tồn tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho 

sung mãn bốn niệm xứ này, này Hiền giả, 

khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp 

được tồn tại lâu dài." 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn ấy 

bạch Thế Tôn: -- "Thật vi diệu thay, thưa 

Tôn giả Gotama! Từ nay cho đến mạng 

chung, xin Ngài cho con được trọn đời 

quy ngưỡng". 

 

HT Minh Châu dịch Việt 

 

 

 


