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1. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya 
āyasmatā yasena pacchāsamaṇena yena seṭṭhissa gahapatissa nivesanaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho āyasmato 
yasassa mātā ca purāṇadutiyikā ca yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Tāsaṃ 
bhagavā ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ 
saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ca 
ānisaṃsaṃ pakāsesi. Yadā tā bhagavā aññāsi kallacittā muducittā 
vinīvaraṇacittā udaggacittā pasannacittā, atha yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā 
dhammadesanā, taṃ pakāsesi: dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. 
Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakālakaṃ sammadeva rajanaṃ 
patigaṇheyya, evameva tāsaṃ tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ 
dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ 
nirodhadhamman ”ti. Tā diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā 
pariyogāḷhadhammā tiṇṇavicikicchā vigatakathaṃkathā vesārajjappattā 
aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Abhikkantaṃ 
bhante abhikkantaṃ bhante. —pe— Etā mayaṃ bhante, bhagavantaṃ 
saraṇaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsikāyo no bhagavā 
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatā ”ti. Tā ca loke paṭhamaṃ upāsikā 
ahesuṃ tevāciko.  
 
 
 

2. Atha kho āyasmato yasassa mātā ca pitā ca purāṇadutiyikā ca 
bhagavantañca āyasmantañca yasaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena 
sahatthā santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapatta-
pāṇiṃ ekamantaṃ nisīdiṃsu. Atha kho bhagavā āyasmato yasassa 
mātarañca pitarañca purāṇadutiyikañca dhammiyā kathāya sandassetvā 
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  
 
 
 

3. Assosuṃ kho āyasmato yasassa cattāro gihīsahāyakā bārāṇasiyaṃ 
seṭṭhānuseṭṭhīnaṃ kulānaṃ puttā vimalo subāhu puṇṇaji gavampati: “Yaso 
kira kulaputto kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajito ”ti. Sutvāna nesaṃ etadahosi: “Naha nūna1 so orako 
dhammavinayo, na sā orakā pabbajjā, yattha yaso kulaputto kesamassuṃ 
ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito ”ti. 
Te2 yenāyasmā yaso tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ yasaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Atha kho āyasmā yaso te cattāro 
gihīsahāyake ādāya yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā yaso bhagavantaṃ etadavoca: “Ime me bhante cattāro gihīsahāyakā 
bārāṇasiyaṃ seṭṭhānuseṭṭhīnaṃ kulānaṃ puttā vimalo subāhu puṇṇaji 
gavampati. Ime bhagavā3 ovadatu anusāsatū”ti.  

                                                   
1 na hi nūna - Ma, Syā, PTS. 2 te cattāro janā - PTS.          3 ime cattāro bhagavā - PTS. 
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1. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia 
của người gia chủ đại phú cùng với đại đức Yasa là Sa-môn hầu cận, sau khi 
đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người mẹ và người vợ 
cũ của đại đức Yasa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp 
đến các người nữ ấy. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết 
về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các 
dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được các người nữ ấy 
có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh 
tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết 
nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ 
ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 
các người nữ ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu 
được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt 
hẳn, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự 
trợ duyên của người khác, các người nữ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! ―(như trên)― Bạch 
ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội 
Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nữ cư sĩ đã đi 
đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Và các người nữ ấy đã trở 
thành những nữ cư sĩ đọc ba câu đầu tiên ở thế gian.  

 
2. Sau đó, khi đã tự tay làm hài lòng và toại ý đức Thế Tôn và đại đức Yasa 

với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm, đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực 
xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, người mẹ người cha và người vợ cũ của đại 
đức Yasa đã ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người mẹ người cha và người vợ cũ 
của đại đức Yasa bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

 
3. Bốn người bạn tại gia của đại đức Yasa (tên) Vimala, Subāhu, Puṇṇaji, 

Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá giả ở 
thành Bārāṇasī đã nghe được rằng: “Nghe nói người con trai gia đình danh 
giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất 
gia sống không nhà.” Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: “Pháp và 
Luật ấy chắc chắn không phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là 
tầm thường khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, 
khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không nhà!” Các 
người ấy đã đi đến gặp đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Yasa rồi 
đứng một bên. Khi ấy, đại đức Yasa đã dẫn bốn người bạn tại gia ấy đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, bốn người bạn tại gia này của con (tên) Vimala, Subāhu, 
Puṇṇaji, Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá 
giả ở thành Bārāṇasī. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những 
người này.”  
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4. Tesaṃ bhagavā ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ 
sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ 
nekkhamme ca ānisaṃsaṃ pakāsesi. Yadā te bhagavā aññāsi kallacitte 
muducitte vinīvaraṇacitte udaggacitte pasannacitte, atha yā buddhānaṃ 
sāmukkaṃsikā dhammadesanā, taṃ pakāsesi: dukkhaṃ samudayaṃ 
nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakālakaṃ 
sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya, evameva tesaṃ tasmiṃyeva āsane 
virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudaya-
dhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti. Te diṭṭhadhammā 
pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā tiṇṇavicikicchā vigata-
kathaṃkathā vesārajjappattā aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Labheyyāma mayaṃ bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, 
labheyyāma upasampadan ”ti.  
 
 
 

“Etha bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. Caratha 
brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti  
 
 
 

Sā ’va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi. Atha kho bhagavā te 
bhikkhū dhammiyā kathāya ovadi anusāsi. Tesaṃ bhagavatā dhammiyā 
kathāya ovadiyamānānaṃ anusāsiyamānānaṃ anupādaya āsavehi cittāni 
vimucciṃsu.  

 
Tena kho pana samayena ekādasa loke arahanto honti.  

 

Catugihīsahāyapabbajjā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

1. Assosuṃ kho āyasmato yasassa paññāsamattā gihīsahāyakā jānapadā 
pubbānupubbakānaṃ kulānaṃ puttā: “Yaso kira kulaputto kesamassuṃ 
ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito ”ti. 
Sutvāna nesaṃ etadahosi: “Na ha nūna1 so orako dhammavinayo, na sā 
orakā pabbajjā, yattha yaso kulaputto kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni 
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito ”ti. Te yenāyasmā yaso 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ yasaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Atha kho āyasmā yaso te paññāsamatte gihīsahāyake 
ādāya yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā yaso 
bhagavantaṃ etadavoca: “Ime me bhante, paññāsamattā gihīsahāyakā 
jānapadā pubbānupubbakānaṃ kulānaṃ puttā. Ime bhagavā ovadatu 
anusāsatū ”ti.  

                                                   
1 na hi nūna - Ma, Syā, PTS. 
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4. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc 
xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã 
thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần 
Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin 
vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, 
những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có 
thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu 
lên bậc trên không?”  
 

Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ 
đau.” 
 

Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Sau đó, đức 
Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị tỳ khưu ấy bằng bài Pháp 
thoại. Trong khi được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn bằng bài 
Pháp thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc.  
 

Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có mười một vị A-la-hán. 
 

Dứt sự xuất gia của bốn người bạn tại gia. 
 

***** 
 

1.Những người bạn tại gia của đại đức Yasa có số lượng năm mươi (người) 
là những người con trai của các gia đình kỳ cựu và các gia đình kế tự trong xứ 
sở đã nghe rằng: “Nghe nói người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ 
râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: “Pháp và Luật ấy chắc 
chắn không phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là tầm thường 
khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không nhà!” Các người ấy đã đi 
đến gặp đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Yasa rồi đứng một bên. 
Khi ấy, đại đức Yasa đã dẫn các người bạn tại gia có số lượng là năm mươi 
(người) ấy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, những người bạn tại gia này của con có số 
lượng năm mươi (người) là những người con trai của các gia đình đầu tiên 
hoặc kế tục trong xứ sở. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho 
những người này.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 42

2. Tesaṃ bhagavā ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ 
sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ 
nekkhamme ca ānisaṃsaṃ pakāsesi. —pe— dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ 
maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakālakaṃ sammadeva 
rajanaṃ patigaṇheyya, evameva tesaṃ tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ 
dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ 
nirodhadhamman ”ti. Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā 
pariyogāḷhadhammā tiṇṇavicikicchā vigatakathaṃkathā vesārajjappattā 
aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Labheyyāma 
mayaṃ bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyāma upasampadan ”ti. 
“Etha bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. Caratha 
brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tesaṃ 
āyasmantānaṃ upasampadā ahosi. Atha kho bhagavā te bhikkhū dhammiyā 
kathāya ovadi anusāsi. Tesaṃ bhagavatā dhammiyā kathāya ovadiya-
mānānaṃ anusāsiyamānānaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsu.  
 
 

Tena kho pana samayena ekasaṭṭhi loke arahanto honti.  
 
 
 

3. Atha kho bhagavā bhikkhū1 āmantesi: “Mutto ’haṃ bhikkhave, 
sabbapāsehi ye dibbā ye ca mānusā. Tumhe ’pi bhikkhave, muttā 
sabbapāsehi ye dibbā ye ca mānusā. Caratha bhikkhave, cārikaṃ 
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya 
devamanussānaṃ. Mā ekena dve agamittha. Desetha bhikkhave, dhammaṃ 
ādikalyāṇaṃ majjhe kalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ 
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsetha. Santi sattā 
apparajakkhajātikā, assavaṇatā dhammassa parihāyanti. Bhavissanti 
dhammassa aññātāro. Ahampi bhikkhave, yena uruvelā senāninigamo 
tenupasaṅkamissāmi dhammadesanāyā ”ti.  
 
 
 

4. Atha kho māro pāpimā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi:  
 
 
 “Baddho ’si sabbapāsehi ye dibbā ye ca mānusā,  
 mahābandhanabaddho ’si na me samaṇa mokkhasī ”ti.  
 
 
 “Mutto ’haṃ2 sabbapāsehi ye dibbā ye ca mānusā,  
 mahābandhanamutto ’mhi nihato tvamasi antakā ”ti.  
 

                                                   
1 te bhikkhū - Ma. 
2 muttāhaṃ - Ma, PTS.  
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2. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc 
xuất ly. ―(như trên)― Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được 
làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ 
như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được Pháp, đã thành 
tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không 
còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, những người ấy đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự 
hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?” 
Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ 
đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Sau đó, đức Thế 
Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị tỳ khưu ấy bằng bài Pháp thoại. 
Trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn bằng bài Pháp 
thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc. 
 

Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu mươi mốt vị A-la-hán. 
 
3. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 

đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các tỳ 
khưu, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và 
loài người. Này các tỳ khưu, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, 
vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi 
ích, sự an vui của chư Thiên và nhân loại, chớ đi hai người chung một 
(đường). Này các tỳ khưu, hãy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy 
đủ. Có những hạng người sanh lên bị ít ô nhiễm sẽ là những người hiểu được 
Giáo Pháp, (nhưng) do việc không nghe Giáo Pháp sẽ bị tha hóa. Này các tỳ 
khưu, ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senāni ở Uruvelā cho việc thuyết giảng 
Giáo Pháp.” 
 

4. Sau đó, Ma Vương tội lỗi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bằng những lời kệ này: 
 

- “Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và 
loài người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc lớn lao. Này vị Sa-môn, 
Ngài không thoát khỏi ta!” 
 

(Đức Thế Tôn đáp lại rằng):  
- “Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 

người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc lớn lao. Này kẻ gây tử vong, 
ngươi đã bị thua rồi.”  
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 “Antalikkhacaro pāso yvāyaṃ carati mānaso,  
 tena taṃ bādhayissāmi1 na me samaṇa mokkhasī ”ti.  
 
 
 
 “Rūpā saddā rasā gandhā phoṭṭhabbā ca manoramā,  
 ettha me vigato chando nihato tvamasi antakā ”ti.  
 
 
 

Atha kho māro pāpimā “Jānāti maṃ bhagavā jānāti maṃ sugato ”ti 
dukkhī dummano tatthevantaradhāyī ”ti.  
 
 

Mārakathā ekādasamī niṭṭhitā.  
 

***** 
 
 

1. Tena kho pana samayena bhikkhū nānādisā nānājanapadā 
pabbajjāpekhe upasampadāpekhe2 ānenti: “Bhagavā ne pabbājessati 
upasampādessatī ”ti. Tattha bhikkhū ceva kilamanti pabbajjāpekhā ca 
upasampadāpekhā ca. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallīnassa evaṃ 
cetaso parivitakko udapādi: “Etarahi kho bhikkhū nānādisā nānājanapadā 
pabbajjāpekhe upasampadāpekhe ānenti, ‘bhagavā ne pabbājessati, 
upasampādessatī ’ti. Tattha bhikkhū ceva kilamanti pabbajjāpekhā ca 
upasampadāpekhā ca. Yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ anujāneyyaṃ: ‘Tumheva 
’dāni bhikkhave, tāsu tāsu disāsu tesu tesu janapadesu pabbājetha 
upasampādethā ’”ti.  
 
 
 
 
 

2. Atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ patisallānā vuṭṭhito etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Idha mayhaṃ bhikkhave, rahogatassa 
patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi: ‘Etarahi kho bhikkhū 
nānādisā nānājanapadā pabbajjāpekhe upasampadāpekhe ānenti. Bhagavā 
ne pabbājessati, upasampādessatī ’ti. Tattha bhikkhū ceva kilamanti, 
pabbajjāpekhā ca upasampadāpekhā ca. Yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ 
anujāneyyaṃ: ‘Tumheva ’dāni bhikkhave, tāsu tāsu disāsu tesu tesu 
janapadesu pabbājetha upasampādethā ’”ti.  

                                                   
1 bandhayissāmi - Syā.   2 pabbajjāpekkhe ca upasampadāpekkhe ca - Ma, Syā, PTS. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1               Chương Trọng Yếu 

 45

- “Sự trói buộc này, có sự di chuyển ở khoảng không, và hoạt động ở 
trong tâm. Ta sẽ trói buộc ngài lại bằng vật ấy. Này vị Sa-môn, ngài không 
thoát khỏi ta!” 
 

- “Các sắc, các thinh, các hương, các vị, và các xúc là các niềm thích thú 
của tâm. Sự mong muốn của ta ở điều ấy đã không còn. Này kẻ gây tử 
vong, ngươi đã bị thua rồi.” 
 
 

Khi ấy, Ma Vương tội lỗi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay 
tại chỗ ấy.  
 
 

Dứt phần giảng về Ma Vương là phần thứ mười một. 
 

***** 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc 
nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những 
người có ý muốn tu lên bậc trên, (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất 
gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên.” Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu 
luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên 
bậc trên đều mệt nhọc. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh 
vắng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hiện nay, các vị tỳ khưu 
thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo 
những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên, 
(nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho họ tu lên bậc trên.’ 
Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu luôn cả những người có ý muốn 
xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay là ta 
nên cho phép các vị tỳ khưu rằng: ‘Này các tỳ khưu, kể từ nay ở trong mọi 
phương ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trên.’”  
 
 

2. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết Pháp 
thoại, rồi đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ở đây trong lúc ta 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Hiện 
nay, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác 
nhau đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn 
tu lên bậc trên, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia, sẽ cho họ tu lên 
bậc trên.’ Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu luôn cả những người có 
ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay 
là ta nên cho phép các vị tỳ khưu rằng: ‘Này các tỳ khưu, kể từ nay ở trong 
mọi phương ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu 
lên bậc trên.’”  
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3. Anujānāmi bhikkhave, ‘tumheva ’dāni tāsu tāsu disāsu tesu tesu 
janapadesu pabbājetha upasampādethā ’ti. Evañca pana bhikkhave, 
pabbājetabbo upasampādetabbo: Paṭhamaṃ kesamassuṃ ohāretvā1 
kāsāyāni vatthāni acchādetvā2 ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ kārāpetvā 
bhikkhūnaṃ pāde vandāpetvā ukkuṭikaṃ nisīdāpetvā añjaliṃ 
paggaṇhāpetvā ‘evaṃ vadehī ’ti vattabbo:  
 

“Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

 
Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

 
Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

 
Anujānāmi bhikkhave, imehi tīhi saraṇagamanehi pabbajjaṃ 

upasampadan ”ti.  
 

Tīhi saraṇagamanehi pabbajjā-upasampadākathā  
dvādasamī niṭṭhitā.  

 
***** 

 
1. Atha kho bhagavā vassaṃ vuttho3 bhikkhū āmantesi: “Mayhaṃ kho 

bhikkhave, yoniso manasikārā yoniso sammappadhānā anuttarā vimutti 
anuppattā, anuttarā vimutti sacchikatā. Tumhepi bhikkhave, yoniso 
manasikārā yoniso sammappadhānā anuttaraṃ vimuttiṃ anupāpuṇātha, 
anuttaraṃ vimuttiṃ sacchikarothā ”ti.  
 
 

2. Atha kho māro pāpimā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi:  
 
 
 “Baddho ’si mārapāsehi ye dibbā ye ca mānusā,  
 mārabandhana4baddho ’si na me samaṇa mokkhasī ”ti.  
 
 
 “Mutto ’haṃ mārapāsehi ye dibbā ye ca mānusā,  
 mārabandhana4mutto ’mhi nihato tvamasi antakā ”ti.  

  

                                                   
1 ohārāpetvā - Ma, Syā, PTS.     3 vuṭṭho - Ma. 
2 acchādāpetvā - Ma, Syā, PTS.    4 mahābandhanao - Ma, PTS. 
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3. Này các tỳ khưu, ta cho phép ‘kể từ nay ở trong mọi phương ở trong 
mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên.’ Và này 
các tỳ khưu, nên cho xuất gia như vầy, nên cho tu lên bậc trên như vầy: Trước 
tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, bảo đắp 
thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, 
bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: “Ngươi hãy nói như vầy:  
 

Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Phật).  
Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Pháp).  
Tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Tăng).[*]  
 
Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ.  
Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ.  
Lần thứ nhì, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. 
 
Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ.  
Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ.  
Lần thứ ba, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ.  

 
Này các tỳ khưu, ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bằng ba sự đi 

đến nương nhờ này.”  
 

Dứt phần giảng về sự xuất gia, sự tu lên bậc trên  
bằng ba sự đi đến nương nhờ là phần thứ mười hai. 

 
***** 

 
1. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu 

rằng: - “Này các tỳ khưu, ta có các sự tác ý đúng đắn, có các sự tinh tấn chân 
chánh đúng đắn, đã đạt đến sự giải thoát vô thượng, đã chứng ngộ sự giải 
thoát vô thượng. Này các tỳ khưu, ngay cả các ngươi cũng có các sự tác ý 
đúng đắn, có các sự tinh tấn chân chánh đúng đắn, (các ngươi) hãy đạt đến 
sự giải thoát vô thượng, hãy chứng ngộ sự giải thoát vô thượng.”  
 
 

2. Sau đó, Ma Vương tội lỗi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bằng bài kệ này: 
 
 

- “Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và 
loài người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc của tử thần. Này vị Sa-
môn, Ngài không thoát khỏi ta!” 
 
 

(Đức Thế Tôn đáp lại rằng):  
- “Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 

người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc của tử thần. Này kẻ gây tử vong, 
ngươi đã bị thua rồi.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 48

Atha kho māro pāpimā ‘jānāti maṃ bhagavā, jānāti maṃ sugato ’ti 
dukkhī dummano tatthevantaradhāyi.  
 
 
 
 
 

3. Atha kho bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena uruvelā 
tena cārikaṃ pakkāmi. Atha kho bhagavā maggā okkamma yena aññataro 
vanasaṇḍo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ vanasaṇḍaṃ ajjhogāhetvā 
aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.  
 
 
 
 

4. Tena kho pana samayena tiṃsamattā bhaddavaggiyā sahāyakā 
sapajāpatikā tasmiṃ vanasaṇḍe paricārenti. Ekassa pajāpatī nāhosi. Tassa 
atthāya vesī ānītā ahosi. Atha kho sā vesī tesu pamattesu paricārentesu 
bhaṇḍaṃ ādāya palāyittha.  
 
 
 
 

5. Atha kho te sahāyakā sahāyakassa veyyāvaccaṃ karontā taṃ itthiṃ 
gavesantā taṃ vanasaṇḍaṃ āhiṇḍantā addasaṃsu bhagavantaṃ 
aññatarasmiṃ rukkhamūle nisinnaṃ, disvāna yena bhagavā 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Api bhante, 
bhagavā itthiṃ1 passeyyā ”ti. “Kimpana vo kumārā, itthiyā ”ti? “Idha mayaṃ 
bhante, tiṃsamattā bhaddavaggiyā sahāyakā sapajāpatikā imasmiṃ 
vanasaṇḍe paricārimhā.2 Ekassa pajāpatī nāhosi. Tassa atthāya vesī ānītā 
ahosi. Atha kho sā bhante, vesī amhesu pamattesu paricārentesu bhaṇḍaṃ 
ādāya palāyittha. Te mayaṃ bhante, sahāyakā sahāyakassa veyyāvaccaṃ 
karontā taṃ itthiṃ gavesantā imaṃ vanasaṇḍaṃ āhiṇḍāmā ”ti.  
 
 
 
 

6. “Taṃ kiṃ maññatha vo kumārā, katamaṃ nu kho tumhākaṃ varaṃ, 
yaṃ vā tumhe itthiṃ gaveseyyātha, yaṃ vā attānaṃ gaveseyyāthā ”ti? 
“Etadeva bhante, amhākaṃ varaṃ, yaṃ mayaṃ attānaṃ gaveseyyāmā ”ti. 
“Tena hi vo kumārā, nisīdatha. Dhammaṃ vo desissāmī ”ti. “Evaṃ bhante”ti 
kho te bhaddavaggiyā sahāyakā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu.  

                                                   
1 ekaṃ itthiṃ - Ma, PTS.   
2 paricārayimhā - Syā, PTS.    3 tena mayaṃ bhante - Syā, PTS. 
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Khi ấy, Ma Vương tội lỗi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay 
tại chỗ ấy. 
 
 
 
 

3. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bārāṇasī theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Uruvelā. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời đường lộ đi đến 
khu rừng rậm nọ, sau khi đến đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi 
xuống ở gốc cây nọ.  
 
 
 
 

4. Vào lúc bấy giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 
ba mươi (người) cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng 
rậm ấy. Một người không có vợ. Cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu 
của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm 
ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát.  
 
 
 
 

5. Sau đó, những người bạn ấy trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm 
kiếm người đàn bà ấy, trong khi lang thang ở khu rừng rậm ấy, đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vậy chớ đức 
Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không?” - “Này các vương tử, các vị có 
chuyện gì với người đàn bà?” - “Bạch ngài, ở đây chúng tôi là những người 
bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng ba mươi (người) đã cùng với 
những người vợ du ngoạn ở trong khu rừng rậm này. Một người không có vợ. 
Cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu của vị ấy. Bạch ngài, rồi trong khi 
chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu 
thoát. Bạch ngài, là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm 
kiếm người đàn bà ấy, chúng tôi đây lang thang đi đến khu rừng rậm này.” 
 
 
 
 

6. - “Này các vương tử, các vị nghĩ thế nào về việc các vị nên tìm kiếm 
người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lấy chính mình, đối với các vị việc 
nào quan trọng hơn?” - “Bạch ngài, đối với chúng tôi việc chúng tôi nên tìm 
kiếm lấy chính mình là việc quan trọng hơn.” - “Này các vương tử, chính vì 
việc ấy các vị hãy ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  
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7. Tesaṃ bhagavā ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ 
sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ 
nekkhamme ca ānisaṃsaṃ pakāsesi. Yadā te bhagavā aññāsi kallacitte 
muducitte vinīvaraṇacitte udaggacitte pasannacitte, atha yā buddhānaṃ 
sāmukkaṃsikā dhammadesanā, taṃ pakāsesi: dukkhaṃ samudayaṃ 
nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakālakaṃ 
sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya, evameva tesaṃ tasmiṃyeva āsane 
virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudaya-
dhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  
 
 
 
 
 

Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā 
tiṇṇavicikicchā vigatakathaṃkathā vesārajjappattā aparappaccayā 
satthusāsane bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Labheyyāma mayaṃ bhante, 
bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyāma upasampadan ”ti. “Etha 
bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. Caratha brahmacariyaṃ 
sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti.  
 
 
 

Sā ’va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.  
 
 

Bhaddavaggiyasahāyakānaṃ  
vatthu niṭṭhitaṃ.  

 
Dutiyakabhāṇavāraṃ.  

 
 

***** 
 
 
 

1. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena uruvelā 
tadavasari. Tena kho pana samayena uruvelāyaṃ tayo jaṭilā paṭivasanti: 
uruvelakassapo nadīkassapo gayākassapo ’ti.  
 
 
 
 
 

Tesu uruvelakassapo jaṭilo pañcannaṃ jaṭilasatānaṃ nāyako hoti 
vināyako aggo pamukho pāmokkho. Nadīkassapo jaṭilo tiṇṇaṃ jaṭilasatānaṃ 
nāyako hoti vināyako aggo pamukho pāmokkho. Gayākassapo jaṭilo dvinnaṃ 
jaṭilasatānaṃ nāyako hoti vināyako aggo pamukho pāmokkho.  
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7. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến các vị ấy. Tức là ngài đã 
giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, 
sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. 
Khi đức Thế Tôn biết được các vị ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng 
đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến các vị ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  
 
 
 

Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã 
thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành 
tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của 
người khác, các vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có 
thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng đắn để chấm dứt khổ đau.”  
 
 

Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy.  
 
 

Dứt câu chuyện  
về những người bạn thuộc nhóm các vương tử.  

 
Tụng phẩm thứ nhì. 

 
 

***** 
 
 
 

1. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Uruvelā. 
Vào lúc bấy giờ, có ba vị đạo sĩ bện tóc đang cư trú ở Uruvelā là Uruvela-
kassapa, Nadīkassapa, và Gayākassapa.  
 
 
 

Trong số các vị ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa là vị lãnh đạo, vị hướng 
dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. 
Đạo sĩ bện tóc Nadīkassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, 
vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của ba trăm đạo sĩ bện tóc. Đạo sĩ bện tóc 
Gayākassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị 
thủ lĩnh của hai trăm đạo sĩ bện tóc.  
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2. Atha kho bhagavā yena uruvelakassapassa jaṭilassa assamo 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca: “Sace te 
kassapa, agaru, vaseyyāma ekarattiṃ1 agyāgāre ”ti. “Na kho me mahā-
samaṇa, garu. Caṇḍettha nāgarājā iddhimā āsīviso ghoraviso so taṃ mā 
viheṭhesī ”ti. Dutiyampi kho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca: 
“Sace te kassapa, agaru, vaseyyāma ekarattiṃ agyāgāre ”ti. “Na kho me 
mahāsamaṇa, garu. Caṇḍettha nāgarājā iddhimā āsīviso ghoraviso so taṃ 
mā viheṭhesī ”ti. Tatiyampi kho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca: 
“Sace te kassapa, agaru, vaseyyāma ekarattiṃ agyāgāre ”ti. “Na kho me 
mahāsamaṇa, garu. Caṇḍettha nāgarājā iddhimā āsīviso ghoraviso, so taṃ 
mā viheṭhesī ”ti. “Appeva nāma2 maṃ na viheṭheyya. Iṅgha tvaṃ kassapa, 
anujānāhi agyāgāran ”ti. “Vihara mahāsamaṇa, yathāsukhan ”ti. Atha kho 
bhagavā agyāgāraṃ pavisitvā tiṇasantharakaṃ paññāpetvā nisīdi pallaṅkaṃ 
ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Atha kho so nāgo addasa bhagavantaṃ paviṭṭhaṃ,3 disvāna dummano4 
padhūpāyi.5 Atha kho bhagavato etadahosi: “Yannūnāhaṃ imassa nāgassa 
anupahacca chaviñca cammañca maṃsañca nahāruñca aṭṭhiñca 
aṭṭhimiñcañca tejasā tejaṃ pariyādiyeyyan ”ti.6 Atha kho bhagavā 
tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā padhūpāyi. Atha kho so 
nāgo dukkhaṃ asahamāno pajjali. Bhagavāpi tejodhātuṃ samāpajjitvā 
pajjali. Ubhinnaṃ sajotibhūtānaṃ agyāgāraṃ ādittaṃ viya hoti 
sampajjalitaṃ sajotibhūtaṃ. Atha kho te jaṭilā agyāgāraṃ parivāretvā 
evamāhaṃsu: “Abhirūpo vata bho mahāsamaṇo nāgena viheṭhiyatī ”ti.7 Atha 
kho bhagavā tassā rattiyā accayena tassa nāgassa anupahacca chaviñca 
cammañca maṃsañca nahāruñca aṭṭhiñca aṭṭhimiñcañca tejasā tejaṃ 
pariyādiyitvā patte pakkhipitvā uruvelakassapa jaṭilassa dassesi: “Ayaṃ te 
kassapa, nāgo. Pariyādinno assa tejasā tejo ”ti. Atha kho uruvelakassapassa 
jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo. Yatra hi 
nāma caṇḍassa nāgarājassa iddhimato āsīvisassa ghoravisassa tejasā tejaṃ 
pariyādiyissati. Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  

                                                   
1 ekarattaṃ - Ma, Tovi, Manupa, PTS. 
2 appeva - Ma, Syā, PTS. 
3 addasā kho so nāgo bhagavantaṃ paviṭṭhaṃ - Ma; 
   atha kho so nāgo bhagavantaṃ paviṭṭhaṃ addasa - PTS; 
   atha kho so nāgo bhagavantaṃ paviṭṭhaṃ disvāna - Manupa, Japu, Avi. 
4 dukkhī dummano - Syā, PTS.     6 pariyādeyyan ti - Syā. 
5 padhūpāsi - Syā, PTS.      7 viheṭhiyissatī ti - PTS. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều 
này: - “Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ 
một đêm trong nhà thờ lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho 
tôi. (Tuy nhiên) ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có 
nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được.” Đến lần thứ nhì, 
đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này 
Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một đêm 
trong nhà thờ lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. (Tuy 
nhiên) ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có nọc độc 
khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được.” Đến lần thứ ba, đức Thế 
Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, nếu 
không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một đêm trong nhà thờ 
lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. (Tuy nhiên) ở đây 
có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có nọc độc khủng khiếp, 
không thể để cho nó hại ngài được.” - “Biết đâu nó có thể không hại ta. Này 
Kassapa, ngươi hãy cho phép (ta cư ngụ) nhà thờ lửa đi.” - “Này vị đại Sa-
môn, ngài hãy cư ngụ một cách thoải mái.” Sau đó, đức Thế Tôn đã đi vào 
nhà thờ lửa, sắp đặt tấm thảm trải bằng cỏ, rồi ngồi xuống, xếp (chân) thế 
kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở phía trước. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Khi ấy, con rồng ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn đi vào, sau khi nhìn thấy 
trở nên bực bội nên đã phun khói. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: 
“Có lẽ ta không nên làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy 
của con rồng này mà chỉ nên dùng lửa (của ta) làm cho lửa (của nó) bị kiệt 
quệ thôi.” Sau đó, đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông có hình thức như 
thế và đã phun khói. Khi ấy, con rồng không chịu nổi sự khổ sở nên đã phun 
ra lửa. Đức Thế Tôn cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Trong 
khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, ngôi nhà thờ lửa như là bị đốt cháy, bị 
phát cháy, có trạng thái rực sáng. Khi ấy, những đạo sĩ bện tóc ấy đã vây xung 
quanh nhà thờ lửa và nói như vầy: - “Quả thật vị đại Sa-môn có vóc dáng 
xinh đẹp đã bị con rồng hãm hại!” Sau đó, khi trải qua đêm ấy đức Thế Tôn 
đã không làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con 
rồng này mà đã dùng lửa (của Ngài) làm cho lửa (của nó) bị kiệt quệ, rồi bỏ 
vào trong bình bát, và đưa cho đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa xem (nói rằng): 
- “Này Kassapa, đây là con rồng của ngươi. Lửa của nó đã bị lửa (của ta) làm 
cho kiệt quệ.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị 
đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy đã dùng lửa 
(của vị ấy) làm cho lửa của con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có 
nọc độc khủng khiếp bị kiệt quệ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như ta đây.”  
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4. Nerañjarāyaṃ bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilamavoca,  
‘sace te kassapa agaru viharemu ajjuṇho aggisaraṇamhī ’ti.1  

 
 

‘Na kho me mahāsamaṇa garu phāsukāmova2 taṃ nivāremi,  
caṇḍettha nāgarājā iddhimā āsīviso ghoraviso so taṃ mā viheṭhesī ’ti.  

 
 

‘Appeva maṃ na viheṭheyya iṅgha tvaṃ kassapa anujānāhi agyāgāran ’ti 
dinnanti naṃ viditvā asambhīto3 pāvisi bhayamatīto.  

 
 

Disvā isiṃ paviṭṭhaṃ ahināgo dummano padhūpāyi,  
sumanamanaso4 adhimano5 manussanāgopi tattha padhūpāyi.  

 
 

Makkhañca asahamāno ahināgo pāvakova pajjali,  
tejodhātusu kusalo manussanāgo ’pi tattha pajjali.  

 
 

Ubhinnaṃ sajotibhūtānaṃ agyāgāraṃ udiccare jaṭilā,6  
abhirūpo vata bho mahāsamaṇo nāgena viheṭhīyatīti bhaṇanti.  

 
 

Atha rattiyā7 accayena ahināgassa8 acciyo na honti,  
iddhimato panuṭṭhitā anekavaṇṇā acchiyo honti.  

 
 

Nīlakā10 atha lohitikā mañjeṭṭhā pītikā11 phaḷikavaṇṇāyo,  
aṅgīrasassa kāye anekavaṇṇā acciyo honti.  

 
 

Pattamhi odahitvā ahināgaṃ brāhmaṇassa dassesi,  
ayaṃ te kassapa nāgo pariyādinno assa tejasā tejo ’ti.  

 
 

5. Atha kho uruvelakassapo jaṭilo bhagavato iminā iddhipāṭihāriyena 
abhippasanno bhagavantaṃ etadavoca: “Idheva mahāmasaṇa, vihara. Ahaṃ 
te dhuvabhattenā ”ti.  
 

Paṭhamaṃ pāṭihāriyaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 ajjaṇho aggisālamhīti - Ma, PTS.   7 atha tassā rattiyā - Ma; 
2 phāsukāmo ca - Syā.        atha kho tassā rattiyā - PTS. 
3 abhīto - Ma, Syā.     8 hatā nāgassa - Ma, PTS. 
4 sumānaso avimano - PTS.    9 pana ṭhitā - Ma, Syā, Tovi, PTS. 
5 navimano  - Syā; avimano - PTS.   10 nīlā - Ma, Syā, PTS. 
6 ubhinnaṃ sajotibhūtānaṃ;     11 pītakā - Ma, Syā, PTS. 
   agyāgāraṃ ādittaṃ hoti sampajjalitaṃ sajotibhūtaṃ; udicchare jaṭilā - Ma. 
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4. Ở Nerañjarā, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rằng: - ‘Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì đêm nay hãy để ta 
ngụ ở nơi thờ phụng lửa.’  
 

- ‘Này vị đại Sa-môn, quả chằng có trở ngại cho tôi. Chỉ vì muốn được 
yên tâm mà tôi ngăn cản ngài. Nơi đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp 
thuật, là con rắn có nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài 
được.’ 
 

- ‘Biết đâu nó có thể không hại ta. Này Kassapa, ngươi hãy cho phép (ta 
cư ngụ) nhà thờ lửa đi.’ Sau khi biết được điều ấy là: ‘Đã được cho phép,’ 
Ngài đã đi vào, không khiếp đảm, đã lìa nỗi sợ hãi. 

 
Thấy vị ẩn sĩ đã đi vào, con rồng chúa có ý bực bội đã phun khói. Vị 

chúa của loài người, với tâm hòa dịu, với ý cao cả, tại nơi đó cũng đã phun 
khói. 

 
Và không nén được nỗi bực tức, con rồng chúa đã phun lửa như là cơn 

hỏa hoạn. Vị chúa của loài người, thiện xảo về các đề mục lửa, tại nơi đó 
cũng đã phun lửa. 

 
Trong khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, các đạo sĩ bện tóc đã vây 

xung quanh nhà thờ lửa và nói rằng: - ‘Đương nhiên là vị đại Sa-môn có 
vóc dáng xinh đẹp bị con rồng hãm hại!’  

 
Rồi đêm đã qua đi, các ngọn lửa lửa của rồng chúa chẳng còn, còn các 

ngọn lửa của vị có thần lực vẫn tồn tại và có nhiều màu sắc.  
 
Các ngọn lửa nhiều màu sắc từ cơ thể của vị Aṅgīrasa có các màu sắc 

trong suốt, xanh, đỏ, tím, vàng.  
 
Sau khi đặt con rồng vào bình bát, Ngài đã đưa ra cho vị Bà-la-môn 

xem: - ‘Này Bà-la-môn, đây là con rồng của ngươi. Lửa của nó đã bị kiệt 
quệ vì ngọn lửa (của ta).’ 1 

 
5. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa vô cùng hoan hỷ với sự kỳ diệu 

của thần thông này của đức Thế Tôn nên đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Này vị đại Sa-môn, hãy cư ngụ ngay tại đây, tôi có thức ăn trường kỳ cho 
ngài.”  
 

Điều kỳ diệu thứ nhất. 
 

***** 

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa cho biết đây là các lời kệ được lưu truyền về sau này  (VinA. v, 971). 
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6. Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa assamassa avidūre 
aññatarasmiṃ vanasaṇḍe vihāsi. Atha kho cattāro mahārājā abhikkantāya 
rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ vanasaṇḍaṃ obhāsetvā yena 
bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
catuddisā aṭṭhaṃsu seyyathāpi mahantā aggikkhandhā.  
 
 

Atha kho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Kālo 
mahāsamaṇa, niṭṭhitaṃ bhattaṃ. Ko nu kho te mahāsamaṇa, abhikkantāya 
rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ vanasaṇḍaṃ obhāsetvā yena tvaṃ 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā taṃ abhivādetvā catuddisā aṭṭhaṃsu 
seyyathāpi mahantā aggikkhandhā ”ti?  
 
 

“Ete kho kassapa, cattāro mahārājā yenāhaṃ tenupasaṅkamiṃsu 
dhammasavaṇāyā ”ti. Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma cattāropi 
mahārājā upasaṅkamissanti dhammasavaṇāya, natveva ca kho arahā yathā 
ahan ”ti.  
 
 

Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa bhattaṃ bhuñjitvā 
tasmiṃyeva vanasaṇḍe vihāsi.  
 
 

Dutiyaṃ pāṭihāriyaṃ.  
 

***** 
 
 
 

7. Atha kho sakko devānamindo abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo 
kevalakappaṃ vanasaṇḍaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Seyyathāpi 
mahā aggikkhandho purimāhi vaṇṇanibhāhi abhikkantataro ca paṇītataro 
ca.  
 
 
 

Atha kho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Kālo 
mahāsamaṇa, niṭṭhitaṃ bhattaṃ. Ko nu kho so mahāsamaṇa, abhikkantāya 
rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ vanasaṇḍaṃ obhāsetvā yena tvaṃ 
tenupasaṅkami? Upasaṅkamitvā taṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi 
seyyathāpi mahā aggikkhandho purimāhi vaṇṇanibhāhi abhikkantataro ca 
paṇītataro cā ”ti?  
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6. Sau đó, đức Thế Tôn đã cư ngụ trong khu rừng rậm nọ không xa khu ẩn 
cư của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa. Khi ấy vào lúc đêm khuya, bốn vị Đại 
Thiên Vương có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở 
bốn phương giống như là những khối lửa khổng lồ.  
 
 

Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-
môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc đêm 
khuya những ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, 
rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lễ ngài rồi đứng ở bốn phương 
giống như là những khối lửa khổng lồ vậy?”  
 
 

- “Này Kassapa, các vị ấy là bốn vị Đại Thiên Vương đã đi đến gặp ta để 
nghe Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả bốn vị Đại 
Thiên Vương còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-
hán giống như ta đây.”  
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela-
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 
 
 

Điều kỳ diệu thứ nhì. 
 

***** 
 
 
 

7. Sau đó, trong lúc đêm khuya vị chúa của chư Thiên Sakka có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối 
lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc 
trước đây nữa.  
 
 
 

Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-
môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc đêm 
khuya người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng 
rậm, rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lễ ngài rồi đứng một bên 
giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào 
quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy?”  
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“Eso kho kassapa, sakko devānamindo yenāhaṃ tenupasaṅkami 
dhammasavaṇāyā ”ti. Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma sakkopi 
devānamindo upasaṅkamissati dhammasavaṇāya, natveva ca kho arahā 
yathā ahan ”ti.  
 

Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa bhattaṃ bhuñjitvā 
tasmiṃyeva vanasaṇḍe vihāsi.  
 

Tatiyaṃ pāṭihāriyaṃ.  
 

***** 
 

8. Atha kho brahmā sahampati abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo 
kevalakappaṃ vanasaṇḍaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi seyyathāpi 
mahā aggikkhandho purimāhi vaṇṇanibhāhi abhikkantataro ca paṇītataro 
ca.  
 

9. Atha kho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Kālo 
mahāsamaṇa, niṭṭhitaṃ bhattaṃ. Ko nu kho so mahāsamaṇa, abhikkantāya 
rattiyā abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ vanasaṇḍaṃ obhāsetvā yena tvaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi 
seyyathāpi mahā aggigikkhandho purimāhi vaṇṇanibhāhi abhikkantataro ca 
paṇītataro cā ”ti?  
 

“Eso kho kassapa, brahmā sahampati yenāhaṃ tenupasaṅkami 
dhammasavaṇāyā ”ti. Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma brahmāpi 
sahampati upasaṅkamissati dhammasavaṇāya. Natveva ca kho arahā yathā 
ahan ”ti.  
 

Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa bhattaṃ bhuñjitvā 
tasmiṃyeva vanasaṇḍe vihāsi.  
 

Catutthaṃ pāṭihāriyaṃ.  
 

***** 
 

10. Tena kho pana samayena uruvelakassapassa jaṭilassa mahāyañño 
paccupaṭṭhito hoti. Kevalakappā ca aṅgamagadhā pahūtaṃ khādanīyaṃ 
bhojanīyaṃ ādāya abhikkamitukāmā honti. Atha kho uruvelakassapassa 
jaṭilassa etadahosi: “Etarahi kho me mahāyañño paccupaṭṭhito, kevalakappā 
ca aṅgamagadhā pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ ādāya abhikkamissanti. 
Sace mahāsamaṇo mahājanakāye iddhipāṭihāriyaṃ karissati, mahā-
samaṇassa lābhasakkāro abhivaḍḍhissati. Mama lābhasakkāro parihāyissati. 
Aho nūna mahāsamaṇo svātanāya nāgaccheyyā ”ti.  
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- “Này Kassapa, vị ấy là chúa của chư Thiên Sakka đã đi đến gặp ta để 
nghe Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả chúa của chư 
Thiên Sakka còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-
hán giống như ta đây.”  
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela-
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 
 

Điều kỳ diệu thứ ba. 
 

***** 
 

8. Sau đó, trong lúc đêm khuya vị Phạm Thiên Sahampati có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối 
lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc 
trước đây nữa.  
 

9. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc 
đêm khuya người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng 
rậm, rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lễ ngài rồi đứng một bên 
giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào 
quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy?”  
 

- “Này Kassapa, vị ấy là Phạm Thiên Sahampati đã đi đến gặp ta để nghe 
Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị Phạm Thiên Sahampati 
còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như ta đây.”  
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela-
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 
 

Điều kỳ diệu thứ tư. 
 

***** 
 

10. Vào lúc bấy giờ, buổi đại lễ cúng tế của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
đã đến. Vả toàn bộ dân chúng ở Aṅga và Magadha đem lại nhiều thức ăn loại 
cứng loại mềm với ý định tham dự. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã 
khởi ý điều này: “Giờ đây buổi đại lễ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân 
chúng ở Aṅga và Magadha sẽ đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và 
tham dự. Nếu vị đại Sa-môn thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám 
đông thì lợi lộc và sự trọng vọng sẽ tăng trưởng cho vị đại Sa-môn, còn lợi lộc 
và sự trọng vọng của ta sẽ bị giảm đi; vậy thì vị đại Sa-môn không thể đi đến 
vào ngày mai.”  
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11. Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa cetasā ceto-
parivitakkamaññāya uttarakuruṃ gantvā tato piṇḍapātaṃ āharitvā 
anotattadahe paribhuñjitvā tattheva divāvihāraṃ akāsi.  

 
12. Atha kho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena yena bhagavā 

tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Kālo 
mahāsamaṇa, niṭṭhitaṃ bhattaṃ. Kinnu kho mahāsamaṇa, hiyyo nāgamāsi? 
Api ca mayaṃ taṃ sarāma: ‘Kinnu kho mahāsamaṇo nāgacchatī ’ti? 
Khādanīyassa ca bhojanīyassa ca te paṭiviṃso1 ṭhapito ”ti.  

 
13. “Nanu te kassapa, etadahosi: ‘Etarahi kho me mahāyañño 

paccupaṭṭhito, kevalakappā ca aṅgamagadhā pahūtaṃ khādanīyaṃ 
bhojanīyaṃ ādāya abhikkamissanti. Sace mahāsamaṇo mahājanakāye 
iddhipāṭihāriyaṃ karissati, mahāsamaṇassa lābhasakkāro abhivaḍḍhissati, 
mama lābhasakkāro parihāyissati. Aho nūna mahāsamaṇo svātanāya 
nāgaccheyyā ’ti. 

 
14. So kho ahaṃ kassapa, tava cetasā cetoparivitakkamaññāya 

uttarakuruṃ gantvā tato piṇḍapātaṃ āharitvā anotattadahe paribhuñjitvā 
tattheva divāvihāraṃ akāsin ”ti.  

 
15. Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho 

mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma cetasā ’pi cittaṃ pajānissati. 
Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  

 
Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa bhattaṃ bhuñjitvā2 

tasmiṃyeva vanasaṇḍe vihāsi.  
 

Pañcamaṃ pāṭihāriyaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 paṭivīso - Ma; paṭiviso - Syā, PTS.     2 paribhuñjitvā - PTS. 
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11. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa nên đã đi đến xứ Kuru ở phương Bắc, từ nơi ấy đã đem 
lại đồ ăn khất thực và đã thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại 
nơi ấy.  

 
12. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 

gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, việc gì 
khiến ngài đã không đi đến ngày hôm qua? Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhớ 
đến ngài rằng: ‘Việc gì khiến vị đại Sa-môn không đi đến?’ Phần chia về thức 
ăn loại cứng và loại mềm đã được để dành cho ngài.”  
 

13. - “Này Kassapa, thế không phải ngươi đã khởi ý điều này: ‘Giờ đây 
buổi đại lễ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân chúng ở Aṅga và Magadha sẽ 
đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và tham dự. Nếu vị đại Sa-môn 
thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám đông thì lợi lộc và sự trọng 
vọng sẽ tăng trưởng cho vị đại Sa-môn, còn lợi lộc và sự trọng vọng của ta sẽ 
bị giảm đi; vậy thì vị đại Sa-môn không thể đi đến vào ngày mai.’  
 

14. Này Kassapa, ta đây dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ngươi nên 
đã đi đến xứ Kuru ở phương Bắc, từ nơi ấy đã đem lại đồ ăn khất thực và đã 
thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi ấy.”  
 

15. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy còn biết được tâm 
bằng tâm, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.”  
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 
 

Điều kỳ diệu thứ năm. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhagavato paṃsukūlaṃ uppannaṃ hoti. Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Kattha nu kho ahaṃ paṃsukūlaṃ dhoveyyan ”ti? 
Atha kho sakko devānamindo bhagavato cetasā cetoparivitakkamaññāya 
pāṇinā pokkharaṇiṃ khaṇitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Idha bhante, 
bhagavā paṃsukūlaṃ dhovatū ”ti. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kimhi nu 
kho ahaṃ paṃsukūlaṃ parimaddeyyan ”ti? Atha kho sakko devānamindo 
bhagavato cetasā cetoparivitakkamaññāya mahatiṃ silaṃ upanikkhipi: 
“Idha bhante, bhagavā paṃsukūlaṃ parimaddatū ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kimhi nu kho ahaṃ ālambitvā uttareyyan ”ti? Atha kho kakudhe 
adhivatthā devatā bhagavato cetasā cetoparivitakkamaññāya sākhaṃ 
oṇāmesi:1 “Idha bhante, bhagavā ālambitvā uttaratū ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kimhi nu kho ahaṃ paṃsukūlaṃ vissajjeyyan ”ti? Atha kho 
sakko devānamindo bhagavato cetasā cetoparivitakkamaññāya mahatiṃ 
silaṃ upanikkhipi. “Idha bhante, bhagavā paṃsukūlaṃ vissajjetun ”ti.  
 
 

2. Atha kho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Kālo 
mahāsamaṇa, niṭṭhitaṃ bhattaṃ. Kinnu kho mahāsamaṇa, nāyaṃ pubbe 
idha pokkharaṇī, sāyaṃ idha pokkharaṇī? Nayimā silā pubbe upanikkhittā, 
kenimā silā upanikkhittā? Nayimassa kakudhassa pubbe sākhā onatā, sāyaṃ 
sākhā onatā ”ti?  
 
 

3. “Idha me kassapa, paṃsukūlaṃ uppannaṃ ahosi. Tassa mayhaṃ 
kassapa, etadahosi: ‘Kattha nu kho ahaṃ paṃsukūlaṃ dhoveyyan ’ti? Atha 
kho kassapa, sakko devānamindo mama cetaso cetoparivitakkamaññāya 
pāṇinā pokkharaṇiṃ khaṇitvā maṃ etadavoca: ‘Idha bhante, bhagavā 
paṃsukūlaṃ dhovatū ’ti. Sāyaṃ amanussena pāṇinā khatā2 pokkharaṇī. 
Tassa mayhaṃ kassapa, etadahosi: ‘Kimhi nu kho ahaṃ paṃsukūlaṃ 
parimaddeyyan ’ti? Atha kho kassapa, sakko devānamindo mama cetasā 
cetoparivitakkamaññāya mahatiṃ silaṃ upanikkhipi: ‘Idha bhante, bhagavā 
paṃsukūlaṃ parimaddatū ’ti. Sāyaṃ amanussena upanikkhittā silā. Tassa 
mayhaṃ kassapa, etadahosi: ‘Kimhi nu kho ahaṃ ālambitvā uttareyyan ’ti? 
Atha kho kassapa kakudhe adhivatthā devatā mama cetasā 
cetoparivitakkamaññāya sākhaṃ onāmesi: ‘Idha bhante, bhagavā ālambitvā 
uttaratū ’ti. Svāyaṃ āharahattho kakudho. Tassa mayhaṃ kassapa, 
etadahosi: ‘Kimhi nu kho ahaṃ paṃsukūlaṃ vissajjeyyan ’ti? Atha kho 
kassapa, sakko devānamindo mama cetasā cetoparivitakkamaññāya 
mahatiṃ silaṃ upanikkhipi: ‘Idha bhante bhagavā paṃsukūlaṃ vissajjetū ’ti. 
Sāyaṃ amanussena upanikkhittā silā ”ti. Atha kho uruvelakassapassa 
jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi 
nāma sakkopi devānamindo veyyāvaccaṃ karissati. Natveva ca kho arahā 
yathā ahan ”ti. Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa bhattaṃ 
bhuñjitvā tasmiṃyeva vanasaṇḍe vihāsi.  

  

                                                   
1 onāmesi - Ma, Syā; onamesi - PTS.   2 khaṇitā - Ma, PTS; khanitā - Syā. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có vải paṃsukūla[*] đã phát sanh đến đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể giặt vải paṃsukūla ở 
đâu?” Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy 
tầm của đức Thế Tôn nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy giặt vải paṃsukūla ở 
đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể nhồi vải 
paṃsukūla ở nơi vật gì?” Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết 
được ý nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhồi vải paṃsukūla 
ở đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể nắm vào vật gì 
và bước lên?” Khi ấy, vị Thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý 
nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn nên đã uốn cong cành cây xuống (nói rằng): - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nắm vào đây và bước lên.” Sau đó, đức Thế 
Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể phơi khô vải paṃsukūla ở nơi vật gì?” 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải paṃsukūla ở đây.”  
 

2. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, có phải 
trước kia cái hồ nước này không có ở đây, giờ cái hồ nước này đây lại có ở 
đây? Trước kia hòn đá này không được đem lại, do ai mà hòn đá này đã được 
đem lại? Trước kia cành của cây Kakudha này không bị uốn cong xuống, giờ 
cành cây này đây đã bị uốn cong xuống?”  
 

3. - “Này Kassapa, trường hợp này là vải paṃsukūla đã được phát sanh 
đến ta. Ta đây đã khởi ý điều này: ‘Vậy ta có thể giặt vải paṃsukūla ở đâu?’ 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
ta nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với ta điều này: ‘Bạch ngài, 
xin đức Thế Tôn hãy giặt vải paṃsukūla ở đây.’ Cái hồ này đây đã được đào 
bằng bàn tay bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, ta đây đã khởi ý 
điều này: ‘Vậy ta có thể nhồi vải paṃsukūla ở nơi vật gì?’ Khi ấy, vị chúa của 
chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ta nên đã mang lại 
tảng đá lớn: ‘Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhồi vải paṃsukūla ở đây.’ Hòn 
đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, ta 
đây đã khởi ý điều này: ‘Vậy ta có thể nắm vào vật gì và bước lên?’ Khi ấy, vị 
Thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ta nên 
đã uốn cong cành cây xuống: ‘Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nắm vào đây 
và bước lên.’ Cây Kakudha này đây là vật để tay nắm vào. Này Kassapa, ta 
đây đã khởi ý điều này: ‘Vậy ta có thể phơi khô vải paṃsukūla ở nơi vật gì?’ 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
ta nên đã mang lại tảng đá lớn: ‘Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải 
paṃsukūla ở đây.’ Hòn đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là 
người.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị chúa của chư Thiên 
Sakka còn phải phục vụ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta 
đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 
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4. Atha kho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato kālaṃ ārocesi: “Kālo 
mahāsamaṇa, niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. “Gaccha kassapa,1 āyāmahan ”ti. 
Uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ uyyojetvā yāya jambuyā2 jambudīpo paññāyati, 
tato phalaṃ gahetvā paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre nisīdi. Addasā kho 
uruvelakassapo jaṭilo bhagavantaṃ agyāgāre nisinnaṃ, disvāna 
bhagavantaṃ etadavoca: “Katamena tvaṃ mahāsamaṇa, maggena āgato? 
Ahaṃ tayā paṭhamataraṃ pakkanto. So tvaṃ paṭhamataraṃ āgantvā 
agyāgāre nisinno ”ti. “Idhāhaṃ kassapa, taṃ uyyojetvā yāya jambuyā 
jambudīpo paññāyati, tato phalaṃ gahetvā paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre 
nisinno. Idaṃ kho kassapa, jambuphalaṃ vaṇṇasampannaṃ gandha-
sampannaṃ rasasampannaṃ. Sace ākaṅkhasi paribhuñjā ”ti. “Alaṃ, 
mahāsamaṇa, tvaṃ yevetaṃ3 āharasi,4 tvaṃ yevetaṃ paribhuñjā ”ti.5 Atha 
kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahāsamaṇo 
mahānubhāvo. Yatra hi nāma maṃ paṭhamataraṃ uyyojetvā yāya jambuyā 
jambudīpo paññāyati, tato phalaṃ gahetvā paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre 
nisīdissati. Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  
 
 

Atha kho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa bhattaṃ bhuñjitvā 
tasmiṃyeva vanasaṇḍe vihāsi.  
 
 

5. Atha kho ūruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato kālaṃ ārocesi: “Kālo 
mahāsamaṇa, niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. “Gaccha, kassapa, āyāmahan ”ti. 
Uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ uyyojetvā yāya jambuyā jambudīpo paññāyati, 
tassā avidūre ambo —pe— tassā avidūre āmalakī —pe— tassā avidūre 
harītakī —pe— tāvatiṃsaṃ gantvā pārichattakapupphaṃ gahetvā 
paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre nisīdi. Addasā kho uruvelakassapo jaṭilo 
bhagavantaṃ agyāgāre nisinnaṃ, disvāna bhagavantaṃ etadavoca: 
“Katamena tvaṃ mahāsamaṇa, maggena āgato? Ahaṃ tayā paṭhamataraṃ 
pakkanto. So tvaṃ paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre nisinno ”ti. “Idhāhaṃ 
kassapa, taṃ uyyojetvā tāvatiṃsaṃ gantvā pāricchattakapupphaṃ gahetvā 
paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre nisinno. Idaṃ kho kassapa, 
pāricchattakapupphaṃ vaṇṇasampannaṃ gandhasampannan ”ti.6 Atha kho 
uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahāsamaṇo 
mahānubhāvo. Yatra hi nāma maṃ paṭhamataraṃ uyyojetvā tāvatiṃsaṃ 
gantvā pāricchattakapupphaṃ gahetvā paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre 
nisīdissati. Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  

                                                   
1 gaccha tvaṃ kassapa - Ma, Syā, PTS. 
2 jambuyāyaṃ - PTS. 
3 tvaṃyeva taṃ - Ma. 
4 arahasi - Ma, PTS.  
5 paribhuñjāhī ti - Ma, PTS. 
6 sace ākaṅkhasi gaṇhāti. Alaṃ mahāsamaṇa, tvaṃ yeva taṃ arahasi tvaṃ yeva taṃ gaṇhā ti 
- Ma, PTS potthakesu dissate. 
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4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” - “Này Kassapa, ngươi hãy đi 
rồi ta đến.” Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, Ngài đã hái trái 
cây từ cây Jambu,1 do cây Jambu mà Jambudīpa2 được biết tiếng, rồi đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn 
thấy đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa, sau khi nhìn thấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-môn, ngài đã đi đến bằng con đường nào? 
Tôi đã ra đi trước ngài, vậy mà ngài đây đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ 
lửa.” - “Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo ngươi đi, ta đã hái 
trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudīpa được biết tiếng, rồi đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trái cây Jambu này đạt được 
màu sắc, đạt được hương thơm, đạt được mùi vị, nếu ngươi thích thì hãy ăn 
đi.” - “Này vị đại Sa-môn, thôi đi. Chính ngài đã mang nó lại thì chính ngài 
hãy ăn nó.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, 
vị ấy đã hái trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudīpa được biết 
tiếng, rồi đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa, nhưng vị ấy không phải là vị A-
la-hán giống như ta đây.”  
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela-
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy.  
 
 

5. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” - “Này Kassapa, ngươi hãy đi 
rồi ta đến.” Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, ngài đã hái trái 
xoài không xa cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudīpa được biết tiếng, 
―(như trên)― trái Āmalakī không xa cây Jambu, ―(như trên)― trái 
Harītakī không xa cây Jambu, ―(như trên)― đã đi đến cõi trời Đạo Lợi hái 
bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ 
bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa, 
sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-môn, 
ngài đã đi đến bằng con đường nào? Tôi đã ra đi trước ngài vậy mà ngài đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa.” - “Này Kassapa, trong trường hợp này, sau 
khi bảo ngươi đi, ta đã đi đến cõi trời Đạo Lợi hái bông hoa của cây san hô, 
rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, bông hoa của cây san 
hô này đạt được màu sắc, đạt được hương thơm.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vị ấy đã đi đến cõi trời Đạo Lợi 
hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa, nhưng 
vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.”  

                                                   
1 Trái Jambu giống trái mận (miền Nam) hoặc đào đỏ (miền Trung) nhưng nhỏ hơn (ND). 
2 Jambudīpa, dịch là đảo Jambu, tức là bán đảo Ấn Độ (ND). 
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6. Tena kho pana samayena te jaṭilā aggiṃ paricaritukāmā na sakkonti 
kaṭṭhāni phāletuṃ. Atha kho tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho 
mahāsamaṇassa iddhānubhāvo, yathā mayaṃ na sakkoma kaṭṭhāni phāletun 
”ti. Atha kho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca: “Phālīyantu 
kassapa, kaṭṭhānī ”ti? “Phālīyantu mahāsamaṇā ”ti? Sakideva pañca 
kaṭṭhasatāni phālīyiṃsu. Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma kaṭṭhānipi na 
phālīyissanti.1 Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  
 
 
 

7. Tena kho pana samayena te jaṭilā aggiṃ paricaritukāmā na sakkonti 
aggiṃ jāletuṃ.2 Atha kho tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho 
mahāsamaṇassa iddhānubhāvo, yathā mayaṃ na sakkoma aggiṃ jāletun ”ti. 
Atha kho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca: “Ujjālīyantu kassapa, 
aggī ”ti? “Ujjālīyantu mahāsamaṇā ”ti. Sakideva pañca aggisatāni ujjāliṃsu.3 
Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho 
mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma aggīpi na ujjālīyissanti.4 Natveva 
ca kho arahā yathā ahan ”ti.  
 
 
 

8. Tena kho pana samayena te jaṭilā aggiṃ paricaritvā na sakkonti aggiṃ 
vijjhāpetuṃ. Atha kho tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho 
mahāsamaṇassa iddhānubhāvo, yathā mayaṃ na sakkoma aggiṃ 
vijjhāpetun ”ti. Atha kho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca: 
“Vijjhāyantu kassapa, aggī ”ti? “Vijjhāyantu mahāsamaṇā ”ti. Sakideva pañca 
aggisatāni vijjhāyiṃsu. Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma aggīpi na 
vijjhāyissanti.5 Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  
 
 
 

9. Tena kho pana samayena te jaṭilā sītāsu hemantikāsu rattīsu 
antaraṭṭhakāsu himapātasamaye najjā nerañjarāya ummujjantipi 
nimmujjantipi6 ummujjanimmujjampi7 karonti. Atha kho bhagavā 
pañcamattāni mandāmukhīsatāni abhinimmini yattha te jaṭilā uttaritvā 
visīvesuṃ.8 Atha kho tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho 
mahāsamaṇassa iddhānubhāvo, yathāyimā9 mandāmukhiyo nimmitā ”ti. 
Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho 
mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma tāva bahū mandāmukkhiyo10 
abhinimminissanti. Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  

                                                   
1 phāliyissanti - Ma, Syā, PTS.   6 nimmujjantipi ummujjantipi - Syā, PTS. 
2 ujjaletuṃ - Ma, Syā, PTS.   7 ummujjananimmujjampi - Ma. 
3 ujjāliyiṃsu - Ma; ujjaliṃsu - Syā, PTS.  8 visibbesuṃ - Ma, Syā, PTS. 
4 ujjaliyissanti - Ma, Syā, PTS.   9 yathayimā - Ma; yathā h’ imā - PTS. 
5 vijjhāyissanti - Ma, Syā, PTS.   10 mahāmandāmukhiyo - PTS. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy, có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thể chẻ nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi 
ý điều này: “Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên 
chúng ta không thể nào chẻ nhỏ các thanh củi được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã 
nói với vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến 
các thanh củi được chẻ nhỏ.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được chẻ 
nhỏ.” Ngay lập tức, năm trăm thanh củi đã được chẻ nhỏ. Khi ấy, đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần 
lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả các thanh củi cũng không chẻ nhỏ được, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 
 

 
7. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy, có ước muốn thờ phụng lửa, 

không thể đốt lên ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý 
điều này: “Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên chúng 
ta không thể nào đốt lên ngọn lửa được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị 
đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến các ngọn 
lửa được đốt lên.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được đốt lên.” Ngay 
lập tức, năm trăm ngọn lửa đã được đốt lên. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không đốt lên được, nhưng vị 
ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.”  
 

 
8. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy sau khi thờ phụng lửa không 

thể dập tắt ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý điều này: 
“Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên chúng ta không 
thể nào dập tắt các ngọn lửa được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ 
bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến các ngọn lửa 
được dập tắt.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được dập tắt.” Ngay lập 
tức, năm trăm ngọn lửa đã được dập tắt. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela-
kassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại 
oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không dập tắt được, nhưng vị ấy 
không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.”  
 

 
9. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh 

lẽo, vào lúc tuyết rơi các vị đạo sĩ bện tóc ấy hụp xuống và trồi lên trong 
giòng sông Nerañjarā, rồi lại thực hiện những hành động trồi lên hụp xuống. 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã làm hiện ra các chảo lửa có số lượng năm trăm cái ở 
chỗ các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã lội lên và sưởi ấm. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc 
ấy đã khởi ý điều này: “Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-
môn cho nên các chảo lửa này đã được hiện ra.” Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì vị ấy còn làm hiện ra các chảo lửa nhiều đến mức này, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.”  
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10. Tena kho pana samayena mahā akālamegho pāvassi,1 mahā 
udakavāhako sañjāyi. Yasmiṃ padese bhagavā viharati, so padeso udakena 
otthaṭo hoti.2 Atha kho bhagavato etadahosi: “Yannūnāhaṃ samantā 
udakaṃ ussādetvā3 majjhe reṇugatāya4 bhūmiyā caṅkameyyan ”ti. Atha kho 
bhagavā samantā udakaṃ ussādetvā majjhe reṇugatāya bhūmiyā caṅkami. 
Atha kho uruvelakassapo jaṭilo ‘māheva kho mahāsamaṇo udakena vūḷho 
ahosī ’ti nāvāya sambahulehi jaṭilehi saddhiṃ, yasmiṃ padese bhagavā 
viharati taṃ padesaṃ agamāsi. Addasā kho uruvelakassapo jaṭilo 
bhagavantaṃ samantā udakaṃ ussādetvā majjhe reṇugatāya bhūmiyā 
caṅkamantaṃ, disvāna bhagavantaṃ etadavoca: “Idannu tvaṃ mahāsamaṇā 
”ti. “Ayamahamasmi5 kassapā ”ti. Bhagavā vehāsaṃ abbhuggantvā nāvāya 
paccuṭṭhāsi. Atha kho uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi: “Mahiddhiko 
kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, yatra hi nāma udakampi nappasahissati.6 
Natveva ca kho arahā yathā ahan ”ti.  
 
 
 

11. Atha kho bhagavato etadahosi: “Cirampi kho imassa moghapurisassa 
evaṃ bhavissati: ‘Mahiddhiko kho mahāsamaṇo mahānubhāvo, natveva ca 
kho arahā yathā ahan ’ti, yannūnāhaṃ imaṃ jaṭilaṃ saṃvejeyyan ”ti. Atha 
kho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca: “Neva kho tvaṃ7 kassapa, 
arahā, na pi arahattamaggaṃ samāpanno.8 Sāpi te paṭipadā natthi, yāya 
tvaṃ arahā vā assasi9 arahattamaggaṃ vā samāpanno ”ti.  
 
 
 

12. Atha kho uruvelakassapo jaṭilo bhagavato pādesu sirasā nipatitvā 
bhagavantaṃ etadavoca: “Labheyyāhaṃ bhante, bhagavato santike 
pabbajjaṃ, labheyyaṃ upasampadan ”ti. “Tvaṃ kho ’si kassapa, pañcannaṃ 
jaṭilasatānaṃ nāyako vināyako aggo pamukho pāmokkho. Tepi tāva 
apalokehi, yathā te maññissanti tathā karissantī ”ti.  
 
 
 

13. Atha kho uruvelakassapo jaṭilo yena te jaṭilā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā te jaṭile etadavoca: “Icchāmahaṃ bho mahāsamaṇe 
brahmacariyaṃ carituṃ. Yathā bhavanto maññanti tathā karontū ”ti. 
“Cirapaṭikā mayaṃ bho, mahāsamaṇe abhippasannā, sace bhavaṃ 
mahāsamaṇe brahmacariyaṃ carissati, sabbeva mayaṃ mahāsamaṇe 
brahmacariyaṃ carissāmā ”ti.  
 
  
                                                   
1 vasasi - PTS.      6 na pavāhissati - Ma; 
2 anotthaṭo - Ma;        nappavāhissati - Syā;  
  anuotthaṭo - PTS; patthaṭo - Tovi.     na pavahissati - PTS.      
3 ussāretvā - Ma, PTS.    7 neva ca kho tvaṃ - Ma. 
4 reṇuhatāya - Ma, Syā, Tovi, PTS.  8 arahamagga samāpanno - Tovi; 
5 āma ahamasmi - Syā;       arahattamagga samāpanno ’ti - bahusu. 
  ayam ah’ asmi - PTS; ahamasmi - Manupa.  9 assa - Manupa, PTS. 
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10. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa đã đổ mưa tạo thành 
trận lũ lụt lớn. Trong khu vực nào đức Thế Tôn cư ngụ thì nước không tràn 
đến khu vực ấy. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên đẩy 
nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp 
đất bụi?” Sau đó, đức Thế Tôn đã đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở 
khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi. Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa (nghĩ rằng): “Chỉ mong sao vị đại Sa-môn không bị nước 
cuốn trôi đi!” rồi đã cùng nhiều vị đạo sĩ bện tóc đi thuyền đến khu vực đức 
Thế Tôn cư ngụ. Vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn, 
đang đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi sau khi đã 
đẩy nước ra xung quanh, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
- “Này vị đại Sa-môn, ngài có đây không?” - “Này Kassapa, có ta đây.” Đức 
Thế Tôn đã bay lên không trung và đứng xuống ở chiếc thuyền. Khi ấy, vị đạo 
sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại 
thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả nước (lũ) cũng không làm gì được, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.”  
 
 

 
11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Đã lâu nay, kẻ rồ dại này chỉ 

khởi ý rằng: ‘Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, nhưng vị 
ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.’ Hay là ta nên làm cho vị đạo 
sĩ bện tóc này phải nao núng? ” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, ngươi chẳng phải là A-la-hán 
và cũng chẳng đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Thậm chí ngươi 
cũng không có đường lối thực hành để ngươi có thể trở thành A-la-hán hoặc 
đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán.”  
 
 

 
12. Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã quỳ xuống đê đầu ở hai 

bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không?” - “Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị 
quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. Ngươi 
hãy thông báo đến các vị ấy. Các vị ấy sẽ làm theo cách các vị ấy suy tính. các 
vị suy tính như thế nào thì các vị sẽ làm như thế ấy.”  
 
 

 
13. Sau đó, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp các đạo sĩ bện 

tóc ấy, sau khi đến đã nói với các đạo sĩ bện tóc ấy điều này: - “Này các ông, 
ta muốn thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn. Các ông suy tính như thế 
nào thì các ông hãy làm như thế ấy.” - “Ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vị 
đại Sa-môn đã lâu nay. Nếu ngài thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn, 
hết thảy tất cả chúng tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn.”  
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14. Atha kho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ 
aggihuttamissaṃ udake pavāhetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Labheyyāma mayaṃ bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, 
labheyyāma upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, 
“Svākkhāto dhammo. Caratha brahmariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā 
”ti. Sā ’va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.  
 
 

15. Addasā kho nadīkassapo jaṭilo kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikāja-
missaṃ aggihuttamissaṃ udake vuyhamāne, disvānassa etadahosi: “Mā heva 
me bhātuno upassaggo1 ahosī ”ti. Jaṭile pāhesi: “Gacchatha me bhātaraṃ 
jānāthā ”ti. Sāmañca tīhi jaṭilasatehi2 yenāyasmā uruvelakassapo 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ uruvelakassapaṃ etadavoca: 
“Idannu kho kassapa, seyyan ”ti? “Āmāvuso, idaṃ seyyan ”ti. Atha kho te 
jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ aggihuttamissaṃ udake 
pavāhetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavato 
pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Labheyyāma mayaṃ 
bhante bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyāma upasampadan ”ti. “Etha 
bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. Caratha brahmacariyaṃ 
sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā 
ahosi.  
 
 

16. Addasā kho gayākassapo jaṭilo kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikāja-
missaṃ aggihuttamissaṃ udake vuyhamāne, disvānassa etadahosi: “Mā heva 
me bhātūnaṃ upassaggo ahosī ”ti. Jaṭile pāhesi: “Gacchatha me bhātaraṃ 
jānāthā ”ti. Sāmañca dvīhi jaṭilasatehi yenāyasmā uruvelakassapo 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ uruvelakassapaṃ etadavoca: 
“Idannu kho kassapa, seyyan ”ti? “Āmāvuso, idaṃ seyyan ”ti.  
 
 

17. Atha kho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ 
aggihuttamissaṃ udake pavāhetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Labheyyāma mayaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ, 
labheyyāma upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, 
“Svākkhāto dhammo. Caratha brahmacariyaṃ sammā dukkhassa 
antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.  
 
 
 Bhagavato adhiṭṭhānena pañca kaṭṭhasatāni na phālīyiṃsu,  
 phālīyiṃsu aggī na ujjaliṃsu ujjaliṃsu na vijjhāyiṃsu.  
 Vijjhāyiṃsu pañcamandāmukhīsatāni abhinimmini,  
 etena nayena aḍḍhuḍḍhapāṭihāriyasahassāni honti.  

  

                                                   
1 upasaggo - Ma, PTS.     2 jaṭilasatehi saddhiṃ - Ma, PTS. 
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14. Sau đó, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các 
chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy.  
 

15. Đạo sĩ bện tóc Nadīkassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bện tóc, 
các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn 
thấy, đã khởi ý điều này: “Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho anh trai của 
ta!” rồi đã phái các đạo sĩ bện tóc (nói rằng): “Các vị hãy đi và tìm hiểu xem 
các anh trai của ta (thế nào).” Còn bản thân cùng với ba trăm đạo sĩ bện tóc 
đã đi đến gặp đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đại đức 
Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao?” - 
“Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.” Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ấy đã 
quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ 
thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai 
bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng 
con có thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ 
khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc 
trên của đại đức ấy.  
 

16. Đạo sĩ bện tóc Gayākassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bện tóc, 
các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn 
thấy, đã khởi ý điều này: “Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho các anh trai 
của ta!” rồi đã phái các đạo sĩ bện tóc (nói rằng): “Các vị hãy đi và tìm hiểu 
xem các anh trai của ta (thế nào).” Còn bản thân cùng với hai trăm đạo sĩ bện 
tóc đã đi đến gặp đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đại đức 
Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao?” - 
“Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.”  
 

17. Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm 
tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong 
sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy.  
 

Do nguyện lực của đức Thế Tôn, năm trăm thanh củi đã không chẻ ra 
được, rồi đã được chẻ ra, các ngọn lửa đã không đốt lên được, rồi đã được 
đốt lên, đã không dập tắt được, rồi đã được dập tắt, năm trăm chảo lửa đã 
được làm hiện ra. Theo cách thức ấy, có ba ngàn năm trăm điều kỳ diệu.  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 72

18. Atha kho bhagavā uruvelāyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena 
gayāsīsaṃ tena pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ bhikkhu-
sahassena sabbeheva purāṇajaṭilehi. Tatra sudaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati 
gayāsīse saddhiṃ bhikkhusahassena. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 
 

“Sabbaṃ bhikkhave ādittaṃ. Kiñca bhikkhave, sabbaṃ ādittaṃ? 
Cakkhuṃ bhikkhave ādittaṃ,1 rūpā ādittā, cakkhuviññāṇaṃ ādittaṃ, 
cakkhusamphasso āditto, yampidaṃ2 cakkhusamphassapaccayā upajjati 
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā, tampi ādittaṃ. 
Kena ādittaṃ? Rāgagginā dosagginā mohagginā ādittaṃ. Jātiyā jarāya 
maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi ādittan ’ti 
vadāmi.  
 
 
 
 

Sotaṃ ādittaṃ, saddā ādittā, —pe— Ghāṇaṃ ādittaṃ, gandhā ādittā, —
pe— Jivhā ādittā, rasā ādittā, —pe— Kāyo āditto, phoṭṭhabbā ādittā, —pe— 
Mano āditto, dhammā ādittā, manoviññāṇaṃ ādittaṃ, manosamphasso 
āditto, yampidaṃ manosamphassapaccayā upajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā 
dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā, tampi ādittaṃ. Kena ādittaṃ? 
Rāgagginā dosagginā mohagginā ādittaṃ. Jātiyā jarāya maraṇena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi ādittan ’ti vadāmi. Evaṃ 
passaṃ bhikkhave, sutavā ariyasāvako cakkhusmimpi nibbindati, rūpesupi 
nibbindati, cakkhuviññāṇepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, 
yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā upajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā 
dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā, tasmimpi nibbindati.  
 
 
 
 

Sotasmimpi nibbindati, saddesupi nibbindati —pe— Ghāṇasmimpi 
nibbindati, gandhesupi nibbindati, —pe— Jivhāyapi nibbindati, rasesupi 
nibbindati, —pe— Kāyasmimpi nibbindati, phoṭṭhabbesupi nibbindati, —
pe— Manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, manoviññāṇepi 
nibbindati, manosamphassepi nibbindati, yampidaṃ manosamphassa-
paccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā, 
tasmiṃ nibbindati, nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati, vimuttasmiṃ 
vimuttamiti ñāṇaṃ hoti, ‘khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ 
karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā ’ti pajānātī ”ti. 
 

 

                                                   
1 cakkhu ādittaṃ - Manupa, Syā.    2 yamidaṃ - Ma; yad idaṃ - PTS. 
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18. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía đỉnh Gayā cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn vị tỳ 
khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Tại nơi đó ở Gayā, 
đức Thế Tôn ngự tại đỉnh Gayā cùng với một ngàn vị tỳ khưu. Tại nơi đó, đức 
Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 
 

 
- “Này các tỳ khưu, tất cả đều bị cháy rực. Và này các tỳ khưu, cái gì là tất 

cả đều bị cháy rực? Này các tỳ khưu, mắt bị cháy rực, các sắc bị cháy rực, sự 
nhận thức của mắt bị cháy rực, sự tiếp xúc của mắt bị cháy rực, tức là sự cảm 
thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc, hay là khổ, hoặc không 
khổ không lạc cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng: ‘Bị 
cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già, 
bởi chết, bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều ta thán, bởi những nỗi khổ 
đau, bởi những sự bất mãn, bởi những điều thất vọng.’  
 

 
Tai bị cháy rực, các âm thanh bị cháy rực, ―(như trên)― Mũi bị cháy rực, 

các mùi bị cháy rực, ―(như trên)― Lưỡi bị cháy rực, các vị nếm bị cháy rực, 
―(như trên)― Thân bị cháy rực, các sự xúc chạm bị cháy rực, ―(như trên)― 
Ý bị cháy rực, các pháp bị cháy rực, sự nhận thức của ý bị cháy rực, sự tiếp 
xúc của ý bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý 
là lạc, hay là khổ, hoặc không khổ không lạc cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực 
bởi điều gì? Ta nói rằng: ‘Bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị 
cháy rực bởi sanh, bởi già, bởi chết, bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều 
ta thán, bởi những nỗi khổ đau, bởi những sự bất mãn, bởi những điều thất 
vọng.’ Này các tỳ khưu, trong khi nhìn thấy như thế vị Thánh đệ tử có sự học 
hỏi không còn hứng thú đến mắt, không còn hứng thú đến các sắc, không còn 
hứng thú đến sự nhận thức của mắt, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của 
mắt, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp 
xúc của mắt là lạc, hay là khổ, hoặc không khổ không lạc.  
 

 
(Vị ấy) không còn hứng thú đến tai, không còn hứng thú đến các âm 

thanh, ―(như trên)― không còn hứng thú đến mũi, không còn hứng thú đến 
các mùi, ―(như trên)― không còn hứng thú đến lưỡi, không còn hứng thú 
đến các vị nếm, ―(như trên)― không còn hứng thú đến thân, không còn 
hứng thú đến các sự xúc chạm, ―(như trên)― không còn hứng thú đến ý, 
không còn hứng thú đến các pháp, không còn hứng thú đến sự nhận thức của 
ý, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của ý, tức là không còn hứng thú đến 
sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý là lạc, hay là khổ, hoặc 
không khổ không lạc; trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham 
ái; do không còn tham ái vị ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí 
khởi lên rằng: ‘Đã được giải thoát.’ Vị ấy biết được rằng: ‘Sự tái sanh đã cạn 
kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) 
đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.’”  




