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Nghe như vầy: 
 
Một thời tôn giả A Nan ở tại vườn trúc Ca Lan Ðà, thành La Duyệt Kỳ. Ðức 
Thế Tôn nhập Niết bàn không lâu, bấy giờ có ngoại đạo tà mạng là bạn của 
tôn giả A Nan, sau bữa ăn trưa thung dung đi đến chỗ tôn giả A Nan, đến rồi 
cùng tôn giả A Nan chào hỏi, thăm viếng. Chào hỏi, thăm viếng xong, ngồi 
qua một bên. Tà mạng ấy ngồi qua một bên rồi nói với tôn giả A Nan: 
 
-Tôi có điều muốn hỏi, nếu ngài cho phép tôi mới dám hỏi. 
 
-Hãy hỏi đi, hiền giả! 
 
-Này A Nan, đức Sa môn Cù Ðàm vứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, tại sao 
Ngài không nói: “Thế gian hữu thường, thế gian vô thường, thế gian hữu 
biên, thế gian vô biên, mạng là thân, thân là mạng, hay mạng khác thân 
khác, mạng chung có như vậy, hay không có mạng chung?”. Này A Nan, 
đức Sa môn Cù Ðàm biết tà kiến, vậy có biết những điều ấy chăng? 
 
-Này Bà la môn, đức Thế Tôn có trí tuệ, có tri kiến, là Như Lai, bậc Vô sở 
trước, Ðẳng chánh giác, vứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, không có đề cập 
đến vấn đề: “Thế gian hữu thường, cho đến vấn đề không có mạng chung”. 
Này Bà la môn, đức Thế Tôn có trí tuệ, có tri kiến, nên đức Như Lai, bậc Vô 
sở trước, Ðẳng chánh giác biết rõ như vậy. 
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-Này A Nan, đức Sa môn Cù Ðàm vứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, không đề 
cập đến vấn đề: “Thế gian hữu thường, cho đến vấn đề không có mạng 
chung”. Tại sao, này A Nan, đức Sa môn Cù Ðàm biết đó là tà kiến, điều đó 
làm sao biết? 
 
-Này Bà la môn, đức Thế Tôn có trí tuệ, có tri kiến, là Như Lai, bậc Vô sở 
trước, Ðẳng chánh giác, vứt bỏ tà kiến, đoạn trừ tà kiến, không có đề cập 
đến vấn đề: “Thế gian hữu thường, cho đến vấn đề không có mạng chung”. 
Này Bà la môn, đó là tà kiến vậy, nó tương ưng, đẳng tương ung, thú hướng 
như vậy, sanh như vậy, cho đến đời sau. Này Bà la môn, nên đức Thế Tôn 
biết như vậy, có tri, có kiến, Như Lai, bậc Vô sở trước, Ðẳng chánh giác biết 
đó là tà kiến, nên biết như vậy. 
 
-Cho nên, này A Nan, nay tôi quy y với Ngài. 
 
-Này Bà la môn, chớ có quy y với ta, hãy như ta đã quy y đức Thế Tôn, 
ngươi cũng nên quy y với Ngài. 
 
-Cho nên, này A Nan, nay tôi quy y đức Thế Tôn, Pháp và Tỳ kheo tăng, tôi 
xin làm Ưu bà tắc của đức Thế Tôn, kể từ ngày hôm nay xa lìa sát sanh, hôm 
nay quy y với đức Thế Tôn. 
 
Ngài A Nan nói như vậy, vị tà mạng kia nghe tôn giả A Nan nói rồi hoan hỷ 
vui mừng. 
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