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X. KOSAMBAKKHANDHAKAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu āpattiṃ āpanno. So tassā 
āpattiyā āpattidiṭṭhi hoti. Aññe bhikkhū tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhino 
honti.  
 
 

2. So aparena samayena tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi hoti. Aññe bhikkhū 
tassā āpattiyā āpattidiṭṭhino honti.  
 
 

3. Atha kho te bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Āpatti tvaṃ āvuso 
āpanno,. passasetaṃ āpattin ”ti. “Natthi me āvuso, āpatti yamahaṃ 
passeyyan ”ti.  
 
 

4. Atha kho te bhikkhū sāmaggiṃ labhitvā taṃ bhikkhuṃ āpattiyā 
adassane ukkhipiṃsu.  
 
 

5. So ca bhikkhu bahussuto hoti āgatāgamo dhammadharo vinayadharo 
mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo.  
 
 

6. Atha kho so bhikkhu sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū upasaṅkamitvā 
etadavoca: “Anāpatti esā āvuso, nesā āpatti. Anāpannomhi, namhi āpanno. 
Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena ukkhitto 
kuppena aṭṭhānārahena. Hotha me āyasmanto dhammato vinayato pakkhā 
”ti. Alabhi kho so bhikkhu sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū pakkhe.  
 
 

7. Jānapadānampi1 sandiṭṭhānaṃ sambhattānaṃ bhikkhūnaṃ santike 
dūtaṃ pāhesi: “Anāpatti esā āvuso, nesā āpatti. Anāpannomhi, namhi 
āpanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena aṭṭhānārahena. Hontu me āyasmanto dhammato vinayato 
pakkhā ”ti. Alabhi kho so bhikkhu jānapadepi sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū 
pakkhe.  
 
 

8. Atha kho te ukkhittānuvattakā bhikkhū yena ukkhepakā bhikkhū 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā ukkhepake bhikkhū etadavocuṃ: 
“Anāpatti esā āvuso, nesā āpatti. Anāpanno eso bhikkhu, neso bhikkhu 
āpanno. Anukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu ukkhitto. Adhammikena 
kammena ukkhitto kuppena aṭṭhānārahenā ”ti.  

                                                   
1 jānapadānaṃ - Syā. 
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X. CHƯƠNG KOSAMBI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi, tu viện Ghosita. Vào 
lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ phạm tội. Vị ấy có quan điểm về tội ấy là có tội, 
còn các vị tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là vô tội.  

 
2. Vị ấy, vào một lúc khác, có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị tỳ 

khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.  

 
3. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại 

đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?” - “Này các đại 
đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.”  

 
4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy sau khi đạt được sự hợp nhất đã phạt án treo 

vị tỳ khưu ấy về việc không nhìn nhận tội.  

 
5. Và vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 

về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập.  

 
6. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đồng quan điểm thân 

thiết và đã nói điều này: - “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không 
phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi không bị 
án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, 
có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy về phe 
của tôi.” Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết 
về cùng phe.  

 
7. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp các vị tỳ khưu đồng quan điểm thân 

thiết thuộc các xứ sở (nói rằng): “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy 
về phe của tôi.” Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các vị tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe.  

 
8. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu 

ban án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ban án treo điều này: - “Này 
các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy không 
phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy không bị án 
treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bởi 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì.”  
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9. Evaṃ vutte ukkhepakā bhikkhū ukkhittānuvattake bhikkhū 
etadavocuṃ: “Āpatti esā āvuso, nesā anāpatti. Āpanno eso bhikkhu, neso 
bhikkhu anāpanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu anukkhitto. 
Dhammikena kammena ukkhitto akuppena ṭhānārahena. Mā kho tumhe 
āyasmanto etaṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ anuvattittha, anuparivārethā ”ti.  

 
10. Evampi kho te ukkhittānuvattakā bhikkhū ukkhepakehi bhikkhūhi 

vuccamānā tatheva taṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ anuvattiṃsu anupari-
vāresuṃ.  

 
11. Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca: “Idha bhante aññataro 
bhikkhu āpattiṃ āpanno ahosi. So tassā āpattiyā āpattidiṭṭhi ahosi. Aññe 
bhikkhū tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhino ahesuṃ.  

 
12. So aparena samayena tassā āpattiyā anāpattidiṭṭhi ahosi. Aññe 

bhikkhū tassā āpattiyā āpattidiṭṭhino ahesuṃ.  

 
13. Atha kho te bhante, bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: ‘Āpattiṃ 

tvaṃ āvuso āpanno, passasetaṃ āpattin ’ti. ‘Natthi me āvuso āpatti yamahaṃ 
passeyyan ’ti.  

 
14. Atha kho te bhante, bhikkhū sāmaggiṃ labhitvā taṃ bhikkhuṃ 

āpattiyā adassane ukkhipiṃsu.  

 
15. So ca bhante, bhikkhu bahussuto āgatāgamo dhammadharo vinaya-

dharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo.  

 
16. Atha kho so bhante, bhikkhu sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū upasaṅ-

kamitvā etadavoca: ‘Anāpatti esā āvuso, nesā āpatti. Anāpannomhi, namhi 
āpanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena aṭṭhānārahena. Hotha me āyasmanto dhammato vinayato 
pakkhā ’ti.  

 
17. Alabhi kho so bhante, bhikkhu sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū pakkhe.  

 
18. Jānapadānampi sandiṭṭhānaṃ sambhattānaṃ bhikkhūnaṃ1 santike 

dūtaṃ pāhesi: ‘Anāpatti esā āvuso, nesā āpatti. Anāpannomhi, namhi 
āpanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena aṭṭhānārahena. Hontu me āyasmanto dhammato vinayato 
pakkhā ’ti.  

                                                   
1 bhikkhūnaṃ - Syā potthake na dissate.  
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9. Khi được nói như thế, các tỳ khưu ban án treo đã nói với các tỳ khưu 
ủng hộ vị bị án treo điều này: - “Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy 
không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là 
không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là 
không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không 
thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, các vị chớ có ủng hộ, chớ có 
theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy.”  
 

10. Trong khi được các tỳ khưu ban án treo nói như thế, các tỳ khưu ủng 
hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy y 
như thế.  
 

11. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ đã 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, vị 
tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp có vị tỳ 
khưu nọ đã phạm tội. Vị ấy đã có quan điểm về tội ấy là có tội, còn các vị tỳ 
khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là vô tội.  
 

12. Vị ấy, vào một lúc khác, đã có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị 
tỳ khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là có tội.  
 

13. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 
‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ ‘Này 
các đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’  
 

14. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu ấy đã đạt được sự hợp nhất và đã phạt 
án treo vị tỳ khưu ấy về việc không nhìn nhận tội.  
 

15. Và bạch ngài, vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập.  
 

16. Bạch ngài, khi ấy vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết và đã nói điều này: ‘Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy 
về phe của tôi.’  
 

17. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết về cùng phe.  
 

18. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp trực tiếp các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết thuộc các xứ sở (nói rằng): ‘Này các đại đức, điều ấy là vô tội, 
điều ấy không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). 
Tôi không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành 
sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức 
hãy về phe của tôi.’  
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19. Alabhi kho so bhante, bhikkhu jānapadepi sandiṭṭhe sambhatte 
bhikkhū pakkhe.  

 
20. Atha kho te bhante, ukkhittānuvattakā bhikkhū yena ukkhepakā 

bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā ukkhepake bhikkhū 
etadavocuṃ: ‘Anāpatti esā āvuso, nesā āpatti. Anāpanno eso bhikkhu, neso 
bhikkhu āpanno. Anukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu ukkhitto. 
Adhammikena kammena ukkhitto kuppena aṭṭhānārahenā ’ti.  

 
21. Evaṃ vutte te1 bhante, ukkhepakā bhikkhū ukkhittānuvattake 

bhikkhū etadavocuṃ: ‘Āpatti esā āvuso, nesā anāpatti. Āpanno eso bhikkhu, 
neso bhikkhu anāpanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu anukkhitto. 
Dhammikena kammena ukkhitto akuppena ṭhānārahena. Mā kho tumhe 
āyasmanto etaṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ anuvattittha anuparivārethā ’ti.  

 
22. Evampi kho te bhante, ukkhittānuvattakā bhikkhū ukkhepakehi 

bhikkhūhi vuccamānā tatheva taṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ anuvattanti 
anuparivārentī ”ti.  

 
23. Atha kho bhagavā ‘bhinno bhikkhusaṅgho, bhinno bhikkhusaṅgho ’ti 

uṭṭhāyāsanā yena ukkhepakā bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi.  

 
24. Nisajja kho bhagavā ukkhepake bhikkhū etadavoca: “Mā kho tumhe 

bhikkhave, ‘paṭibhāti no, paṭibhāti no ’ti yasmiṃ vā tasmiṃ vā bhikkhuṃ 
ukkhipitabbaṃ maññittha.  

 
25. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. So tassā āpattiyā 

anāpattidiṭṭhi hoti. Aññe bhikkhū tassā āpattiyā āpattidiṭṭhino honti.  

 
26. Te ce bhikkhave, bhikkhū taṃ bhikkhuṃ evaṃ jānanti: ‘Ayaṃ kho 

āyasmā bahussuto āgatāgamo dhammadharo vinayadharo mātikādharo 
paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo. Sace mayaṃ imaṃ 
bhikkhuṃ āpattiyā adassane ukkhipissāma, na mayaṃ iminā bhikkhunā 
saddhiṃ uposathaṃ karissāma, vinā iminā bhikkhunā uposathaṃ 
karissāma. Bhavissati saṅghassa tatonidānaṃ bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho 
vivādo saṅghabhedo saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇan ’ti.  

 
27. Bhedagarukehi bhikkhave, bhikkhūhi na so bhikkhu āpattiyā 

adassane ukkhipitabbo.  

                                                   
1 te - Syā, PTS potthakesu na dissate.  
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19. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe.  
 

20. Bạch ngài, sau đó các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các 
tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ban án treo điều này: 
‘Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy 
không phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy 
không bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị 
án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì.’  
 

21. Bạch ngài, khi được nói như thế các tỳ khưu ban án treo đã nói với các 
tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này: ‘Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều 
ấy không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải 
là không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là 
không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không 
thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, chớ có ủng hộ, chớ có theo 
phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy.’  
 

22. Bạch ngài, trong khi được các tỳ khưu ban án treo nói như thế, các tỳ 
khưu ủng hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị 
án treo y như thế.”  
 

23. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hội chúng tỳ khưu đã bị chia rẽ! 
Hội chúng tỳ khưu đã bị chia rẽ!” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các 
vị tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn.  
 

24. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ban án treo 
điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi chớ có nghĩ rằng trong trường hợp 
(lập luận rằng): ‘Là rõ ràng đối với chúng ta! Là rõ ràng đối với chúng ta!!’ thì 
có thể ban án treo đến vị tỳ khưu.  
 

25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội. Vị ấy có quan 
điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.  
 

26. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Vị 
đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta phạt án 
treo vị tỳ khưu này về việc không nhìn nhận tội, chúng ta sẽ không hành lễ 
Uposatha với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Uposatha không có vị tỳ 
khưu này; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.’  
 

27. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy.  
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28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. So tassā āpattiyā 
anāpattidiṭṭhi hoti. Aññe bhikkhū tassā āpattiyā āpattidiṭṭhino honti.  
 

29. Te ce bhikkhave, bhikkhū taṃ bhikkhuṃ evaṃ jānanti: ‘Ayaṃ kho 
āyasmā bahussuto āgatāgamo dhammadharo vinayadharo mātikādharo 
paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo. Sace mayaṃ imaṃ 
bhikkhuṃ āpattiyā adassane ukkhipissāma, na mayaṃ iminā bhikkhunā 
saddhiṃ pavāressāma, vinā iminā bhikkhunā pavāressāma. Na mayaṃ 
iminā bhikkhunā saddhiṃ saṅghakammaṃ karissāma, vinā iminā 
bhikkhunā saṅghakammaṃ karissāma. Na mayaṃ iminā bhikkhunā 
saddhiṃ āsane nisīdissāma, vinā iminā bhikkhunā āsane nisīdissāma. Na 
mayaṃ iminā bhikkhunā saddhiṃ yāgupāne nisīdissāma, vinā iminā 
bhikkhunā yāgupāne nisīdissāma. Na mayaṃ iminā bhikkhunā saddhiṃ 
bhattagge nisīdissāma, vinā iminā bhikkhunā bhattagge nisīdissāma. Na 
mayaṃ iminā bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne vasissāma, vinā iminā 
bhikkhunā ekacchanne vasissāma. Na mayaṃ iminā bhikkhunā saddhiṃ 
yathābuḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ 
karissāma, vinā iminā bhikkhunā yathābuḍḍhaṃ abhivādanaṃ 
paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ karissāma. Bhavissati 
saṅghassa tatonidānaṃ bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo 
saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇan ’ti.  
 

30. Bhedagarukehi bhikkhave, bhikkhūhi na so bhikkhu āpattiyā 
adassane ukkhipitabbo ”ti.  
 

31. Atha kho bhagavā ukkhepakānaṃ bhikkhūnaṃ etamatthaṃ bhāsitvā 
uṭṭhāyāsanā yena ukkhittānuvattakā bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅ-
kamitvā paññatte āsane nisīdi.  
 

32. Nisajja kho bhagavā ukkhittānuvattake bhikkhū etadavoca: “Mā kho 
tumhe bhikkhave, āpattiṃ āpajjitvā ‘namha āpannā, namha āpannā ’ti 
āpattiṃ na paṭikātabbaṃ maññittha.  
 

33. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. So tassā āpattiyā 
anāpattidiṭṭhi hoti. Aññe bhikkhū tassā āpattiyā āpattidiṭṭhino honti.  
 

34. So ce bhikkhave, bhikkhu te bhikkhū evaṃ jānāti: ‘Ime kho 
āyasmantā1 bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā 
paṇḍitā vyattā medhāvino lajjino kukkuccakā sikkhākāmā, nālaṃ mamaṃ vā 
kāraṇā aññesaṃ vā karaṇā chandā dosā mohā bhayā agatiṃ gantuṃ. Sace 
maṃ ime bhikkhū āpattiyā adassase ukkhipissanti, na mayā saddhiṃ 
uposathaṃ karissanti, vinā mayā uposathaṃ karissanti, bhavissati saṅghassa 
tato nidānaṃ bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharājī 
saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇan ’ti.  
 

35. Bhedagarukena bhikkhave, bhikkhunā paresampi saddhāya2 sā āpatti 
desetabbā.  

                                                   
1 āyasmanto - Ma, Syā.       2 sandhāya - PTS. 
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28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.  
 

29. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Vị 
đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta sẽ phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
hành lễ Pavāraṇā với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Pavāraṇā không có 
vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không làm hành sự của hội chúng với vị tỳ khưu 
này, chúng ta sẽ làm hành sự của hội chúng không có vị tỳ khưu này, chúng 
ta sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ ngồi ở chỗ 
ngồi không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không ngồi ăn cháo với vị tỳ khưu 
này, chúng ta sẽ ngồi ăn cháo không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
ngồi trong nhà ăn với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ ngồi trong nhà ăn không có 
vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không trú trong một mái che với vị tỳ khưu này, 
chúng ta sẽ trú trong một mái che không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự 
thâm niên với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên không với vị tỳ khưu 
này; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự 
tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly 
trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.’  
 

30. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy.”  
 

31. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu ban án treo, đức 
Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.  
 

32. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị 
án treo điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi sau khi phạm tội chớ có nghĩ 
là không cần phải sửa chữa lỗi (cho rằng): ‘Chúng tôi không phạm! Chúng tôi 
không phạm!’  
 

33. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.  
 

34. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vầy: 
‘Các vị đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác (mà các vị ấy) bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
Uposatha với ta, các vị sẽ hành lễ Uposatha không có ta; từ nguyên nhân ấy, 
hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng.’  
 

 35. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vị khác.  
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36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. So tassā āpattiyā 
anāpattidiṭṭhi hoti. Aññe bhikkhū tassā āpattiyā āpattidiṭṭhino honti.  
 

37. So ce bhikkhave, bhikkhu te bhikkhū evaṃ jānāti: ‘Ime kho 
āyasmantā bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā 
paṇḍitā vyattā medhāvino lajjino kukkuccakā sikkhākāmā, nālaṃ mamaṃ vā 
kāraṇā aññesaṃ vā kāraṇā chandā dosā mohā bhayā agatiṃ gantuṃ. Sace 
maṃ ime bhikkhū āpattiyā adassane ukkhipissanti, na mayā saddhiṃ 
pavāressanti, vinā mayā pavāressanti. Na mayā saddhiṃ saṅghakammaṃ 
karissanti, vinā mayā saṅghakammaṃ karissanti. Na mayā saddhiṃ āsane 
nisīdissanti, vinā mayā āsane nisīdissanti. Na mayā saddhiṃ yāgupāne 
nisīdissanti, vinā mayā yāgupāne nisīdissanti. Na mayā saddhiṃ bhattagge 
nisīdissanti, vinā mayā bhattagge nisīdissanti. Na mayā saddhiṃ ekacchanne 
vasissanti, vinā mayā ekacchanne vasissanti. Na mayā saddhiṃ yathā-
buḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ 
karissanti, vinā mayā yathābuḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ 
añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ karissanti. Bhavissati saṅghassa 
tatonidānaṃ bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharājī 
saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇan ’ti.  
 

38. Bhedagarukena bhikkhave, bhikkhunā paresampi saddhāya sā āpatti 
desetabbā ”ti.  
 

39. Atha kho bhagavā ukkhittānuvattakānaṃ bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
bhāsitvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  
 

40. Tena kho pana samayena ukkhittānuvattakā bhikkhū tattheva 
antosīmāyaṃ uposathaṃ karonti, saṅghakammaṃ karonti.  
 

41. Ukkhepakā pana bhikkhū nissīmaṃ gantvā uposathaṃ karonti, 
saṅghakammaṃ karonti.  
 

42. Atha kho aññataro ukkhepako bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho so bhikkhū bhagavantaṃ etadavoca: “Ete bhante, ukkhittānu-
vattakā bhikkhū tattheva antosīmāya uposathaṃ karonti, saṅghakammaṃ 
karonti. Mayaṃ pana bhante, ukkhepakā bhikkhū nissīmaṃ gantvā 
uposathaṃ karoma, saṅghakammaṃ karomā ”ti.  
 

43. “Te ce bhikkhu, ukkhittānuvattakā bhikkhū tattheva antosīmāya 
uposathaṃ karissanti, saṅghakammaṃ karissanti, yathā mayā ñatti ca 
anusāvaṇā ca paññattā, tesaṃ tāni kammāni dhammikāni1 bhavissanti 
akuppāni ṭhānārahāni. Tumhe ce bhikkhu ukkhepakā bhikkhū tattheva 
antosīmāyaṃ uposathaṃ karissatha, saṅghakammaṃ karissatha, yathā 
mayā ñatti anusāvaṇā ca paññattā, tumhākampi tāni kammāni dhammikāni1 
bhavissanti akuppāni ṭhānārahāni. Taṃ kissa hetu? Nānāsaṃvāsakā ete2 
bhikkhū tumhehi, tumhe ca tehi nānāsaṃvāsakā.  

                                                   
1 tāni kammāni dhammikāni kammāni bhavissanti - Ma.   2 te - Syā. 
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36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội. Vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.  
 

37. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vầy: 
‘Các vị đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà (các vị ấy) bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
Pavāraṇā với ta, các vị sẽ hành lễ Pavāraṇā không có ta, các vị sẽ không làm 
hành sự của hội chúng với ta, các vị sẽ làm hành sự của hội chúng không có 
ta, các vị sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với ta, các vị sẽ ngồi ở chỗ ngồi không 
có ta, các vị sẽ không ngồi ăn cháo với ta, các vị sẽ ngồi ăn cháo không có ta, 
các vị sẽ không ngồi trong nhà ăn với ta, các vị sẽ ngồi trong nhà ăn không có 
ta, các vị sẽ không trú trong một mái che với ta, các vị sẽ trú trong một mái 
che không có ta, các vị sẽ không thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp 
tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên với ta, các vị sẽ thực hiện sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên 
không có ta; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.’  
 

38. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vị khác.”  
 

39. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu ủng hộ vị bị án 
treo, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.  
 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo đã tiến hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới.  
 

41. Còn các tỳ khưu ban án treo đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng.  
 

42. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ là vị ban án treo đã 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, vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của 
hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới. Bạch ngài, còn chúng con là 
các tỳ khưu ban án treo thì đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ Uposatha 
và làm hành sự của hội chúng.”  
 

43. - “Này tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, 
các hành sự ấy của các vị ấy sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được 
duy trì theo như lời đề nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Này tỳ 
khưu, nếu các tỳ khưu ban án treo các ngươi tiến hành lễ Uposatha và làm 
hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, các hành sự ấy của 
các ngươi sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời 
đề nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Nguyên nhân của việc ấy là 
gì? Các vị tỳ khưu ấy là không đồng cộng trú với các ngươi và các ngươi là 
không đồng cộng trú với các vị ấy.  
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44. Dvemā bhikkhu, nānāsaṃvāsakabhūmiyo: attanā vā attānaṃ 
nānāsaṃvāsakaṃ karoti, samaggo vā naṃ saṅgho ukkhipati adassane vā 
appaṭikamme vā appaṭinissagge vā. Imā kho bhikkhu, dve nānāsaṃvāsaka-
bhūmiyo.  
 

 
45. Dvemā bhikkhu, samānasaṃvāsakabhūmiyo: attanā vā attānaṃ 

samānasaṃvāsakaṃ1 karoti, samaggo vā naṃ saṅgho ukkhittaṃ osāreti 
adassane vā appaṭikamme vā appaṭinissagge vā. Imā kho bhikkhu, dve 
samānasaṃvāsakabhūmiyo ”ti.  
 

 
46. Tena kho pana samayena bhikkhū bhattagge antaraghare bhaṇḍana-

jātā kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ ananulomikaṃ kāyakammaṃ 
vacīkammaṃ upadaṃsenti, hatthaparāmāsaṃ karonti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā bhattagge antara-
ghare bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ ananulomikaṃ 
kāyakammaṃ vacīkammaṃ upadaṃsessanti, hatthaparāmāsaṃ karissantī 
”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā —pe— te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū bhattagge antaraghare bhaṇḍanajātā 
kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ ananulomikaṃ kāyakammaṃ 
vacīkammaṃ upadaṃsessanti, hatthaparāmāsaṃ karissantī ”ti?  
 

 
47. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 

bhikkhave, —pe— “Saccaṃ bhagavā ”ti. —pe— Vigarahitvā dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Bhinne bhikkhave, saṅghe adhammiya-
māne2 asammodikāya vattamānāya3 ‘ettāvatā na aññamaññaṃ ananu-
lomikaṃ kāyakammaṃ vacīkammaṃ upadaṃsessāma, hatthaparāmāsaṃ 
karissāmā ’ti āsane nisīditabbaṃ. Bhinne bhikkhave, saṅghe dhammiya-
māne4 sammodikāya vattamānāya āsanantarikāya nisīditabban ”ti.  
 

 
48. Tena kho pana samayena bhikkhū saṅghamajjhe bhaṇḍanajātā 

kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā viharanti. Te 
na sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Atha kho aññataro bhikkhu 
yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho so bhikkhu bhagavantaṃ 
etadavoca: “Idha bhante, bhikkhū saṅghamajjhe bhaṇḍanajātā kalahajātā 
vivādāpannā aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā viharanti. Te na sakkonti 
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Sādhu bhante bhagavā yena te bhikkhū 
tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyā ”ti. Adhivāsesi bhagavā 
tuṇhībhāvena.  

                                                   
1 samānasaṃvāsaṃ - Ma.   3 asammodikāvattamānāya - Aṭṭhakathā.  
2 adhammiyāyamāne - Ma.   4 dhammiyāyamāne - Ma. 
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44. Này tỳ khưu, có hai nền tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản 
thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp 
nhất phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội), hoặc về việc không sửa 
chữa (lỗi), hoặc về việc không từ bỏ (tà kiến ác). Này tỳ khưu, đây là hai nền 
tảng của việc không đồng cộng trú.  

 
45. Này tỳ khưu, có hai nền tảng của việc đồng cộng trú: Tự bản thân thực 

hiện việc đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi 
cho vị đã bị án treo về việc không nhìn nhận (tội), hoặc về việc không sửa 
chữa (lỗi), hoặc về việc không từ bỏ (tà kiến ác). Này tỳ khưu, đây là hai nền 
tảng của việc đồng cộng trú.”  

 
46. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi 

cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm nhà, rồi thể hiện thân 
nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, rồi thực hiện sự va chạm bằng tay. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử nảy 
sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, 
nơi xóm nhà, lại thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực 
hiện sự va chạm bằng tay nữa?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nảy sanh sự 
xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm 
nhà lại thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực hiện sự 
va chạm bằng tay nữa?”  

 
47. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 

các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)―, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành 
xử sai Pháp đưa đến việc không hài hòa thì nên ngồi xuống chỗ ngồi (nghĩ 
rằng): ‘Dầu gì đi nữa chúng ta sẽ không thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp 
không thích hợp với nhau, chúng ta sẽ không thực hiện sự va chạm bằng tay.’ 
Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử đúng Pháp đưa 
đến việc hài hòa, thì nên ngồi xuống chỗ ngồi kế cận nhau.”  

 
48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, 

đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ 
khí của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. 
Khi ấy, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, ở đây các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, 
nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích lẫn 
nhau bằng các vũ khí của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự 
tranh tụng ấy. Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn vì lòng thương xót hãy đi 
đến gặp các tỳ khưu ấy.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng.  
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49. Atha kho bhagavā yena te bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā te bhikkhū etadavoca: “Alaṃ 
bhikkhave, mā bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā viggahaṃ, mā vivādan ”ti. 
Evaṃ vutte aññataro adhammavādī bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca: 
“Āgametu bhante, bhagavā dhammassāmī. Appossukko bhante, bhagavā 
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ anuyutto viharatu. Mayametena bhaṇḍanena 
kalahena viggahena vivādena paññāyissāmā ”ti. Dutiyampi kho bhagavā te 
bhikkhū etadavoca: “Alaṃ bhikkhave, mā bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā 
viggahaṃ, mā vivādan ”ti. Dutiyampi kho so adhammavādī bhikkhu 
bhagavantaṃ etadavoca: “Āgametu bhante, bhagavā dhammassāmī. 
Appossukko bhante, bhagavā diṭṭhadhammasukhavihāraṃ anuyutto 
viharatu. Mayametena bhaṇḍanena kalahena viggahena vivādena 
paññāyissāmā ”ti.  

 
50. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: ‘‘‘Bhūtapubbaṃ bhikkhave, 

bārāṇasiyaṃ brahmadatto nāma kāsirājā ahosi aḍḍho mahaddhano mahā-
bhogo mahabbalo mahāvāhano mahāvijito paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro.  

 
51. Dīghīti nāma kosalarājā ahosi daḷiddo appadhano appabhogo appa-

balo appavāhano appavijito aparipuṇṇakosakoṭṭhāgāro.  

 
52. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā caturaṅginiṃ senaṃ 

sannayhitvā dīghītiṃ kosalarājānaṃ abbhuyyāsi.  

 
53. Assosi kho bhikkhave, dīghīti kosalarājā: “Brahmadatto kira kāsirājā 

caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā mamaṃ1 abbhuyyāto ”ti.  

 
54. Atha kho bhikkhave, dīghītissa kosalarañño etadahosi: “Brahmadatto 

kho kāsirājā aḍḍho mahaddhano mahābhogo mahabbalo mahāvāhano 
mahāvijito paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro. Ahampanamhi daḷiddo appadhano 
appabhogo appabalo appavāhano appavijito aparipuṇṇakosakoṭṭhāgāro. 
Nāhaṃ paṭibalo brahmadattena kāsirañño ekasaṅghātampi sahituṃ. 
Yannūnāhaṃ paṭigacceva nagaramhā nippateyyan ”ti.  

 
55. Atha kho bhikkhave, dīghīti kosalarājā mahesiṃ ādāya paṭigacceva2 

nagaramhā nippati.  

 
56. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghītissa kosalarañño 

balaṃ ca vāhanaṃ ca janapadaṃ ca kosaṃ ca koṭṭhāgāraṃ ca abhivijiya 
ajjhāvasi.3  

                                                   
1 maṃ - Syā; mama - PTS. 
2 paṭikacceva - Ma, Syā.      3 ajjhāvasati - Ma, Syā, PTS. 
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49. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói 
với các tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có (gây ra) 
sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa.” Khi được nói như thế, 
có vị tỳ khưu nọ là vị nói sai Pháp đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại; 
chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý 
luận, bằng sự tranh luận này.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có (gây ra) sự xung 
đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa.” Đến lần thứ nhì, vị tỳ khưu là vị 
nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn, bậc Pháp Chủ hãy chờ đợi. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy 
sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại; chúng con sẽ làm cho 
rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận, bằng sự tranh luận 
này.”  
 

50. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - ‘‘‘Này các tỳ khưu, 
trong thời quá khứ ở thành Bārāṇasī, đức vua của xứ Kāsi tên Brahmadatta là 
giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh 
thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đầy ắp.  
 

51. Còn đức vua xứ Kosala tên Dīghīti thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có 
binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy.  
 

52. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã dàn trận đội 
quân gồm bốn loại binh chủng và nghênh chiến với đức vua Dīghīti xứ 
Kosala.  
 

53. Này các tỳ khưu, đức vua Dīghīti xứ Kosala đã nghe rằng: “Nghe nói 
đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã dàn trận đội quân gồm bốn loại binh chủng 
và nghênh chiến với ta.”  
 

54. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dīghīti xứ Kosala đã khởi ý điều này: 
“Đức vua Brahmadatta xứ Kāsi là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, 
có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa 
đầy ắp. Còn ta thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có binh lực kém, ít xe cộ, 
lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy. Ta không có khả năng để 
chịu đựng chỉ một cuộc tấn công của đức vua Brahmadatta xứ Kāsi, hay là ta 
nên tẩu thoát khỏi thành phố trước?”  
 

55. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dīghīti xứ Kosala đã đem theo hoàng 
hậu và tẩu thoát khỏi thành phố trước.  
 

56. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã chiến thắng 
và đã làm chủ binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của đức vua Dīghīti 
xứ Kosala.  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2    Kosambakkhandhakaṃ 

 338

57. Atha kho bhikkhave, dīghīti kosalarājā sapajāpatiko yena bārāṇasī 
tena pakkāmi. Anupubbena yena bārāṇasī tadavasari. Tatra sudaṃ 
bhikkhave, dīghīti kosalarājā sapajāpatiko bārāṇasiyaṃ aññatarasmiṃ 
paccantime okāse kumbhakāranivesane aññātakavesena paribbājakac-
channena paṭivasati.  
 

58. Atha kho bhikkhave, dīghītissa kosalarañño mahesī na cirasseva 
gabbhinī ahosi. Tassā evarūpo dohaḷo uppanno hoti:1 Icchati suriyassa 
uggamanakāle caturaṅginiṃ senaṃ sannaddhaṃ vammitaṃ2 subhūmiyaṃ3 
ṭhitaṃ passituṃ, khaggānañca dhopanaṃ4 pātuṃ.  
 

59. Atha kho bhikkhave, dīghītissa kosalarañño mahesī dīghītiṃ 
kosalarājānaṃ etadavoca: “Gabbhinīmhi deva, tassā me evarūpo dohaḷo 
uppanno: Icchāmi suriyassa uggamanakāle caturaṅginiṃ senaṃ 
sannaddhaṃ vammitaṃ subhūmiyaṃ ṭhitaṃ passituṃ, khaggānañca 
dhopanaṃ pātun ”ti. “Kuto devi, amhākaṃ duggatānaṃ caturaṅginī senā 
sannaddhā vammitā subhūmiyaṃ ṭhitā, khaggānañca dhopanan ”ti.5 
“Sacāhaṃ deva, na labhissāmi, marissāmī ”ti.  
 

60. Tena kho pana samayena bhikkhave,6 brahmadattassa kāsirañño 
purohito brāhmaṇo dīghītissa kosalarañño sahāyo hoti.  
 

61. Atha kho bhikkhave, dīghīti kosalarājā yena brahmadattassa 
kāsirañño purohito brāhmaṇo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
brahmadattassa kāsirañño purohitaṃ brāhmaṇaṃ etadavoca: “Sakhinī7 te 
samma gabbhinī. Tassā evarūpo dohaḷo uppanno: Icchati suriyassa 
uggamanakāle caturaṅginiṃ senaṃ sannaddhaṃ vammitaṃ subhūmiyaṃ 
ṭhitaṃ passituṃ, khaggānañca dhopanaṃ pātun ”ti. “Tena hi deva, mayampi 
deviṃ passāmā ”ti.  
 

62. Atha kho bhikkhave, dīghītissa kosalarañño mahesī yena brahma-
dattassa kāsirañño purohito brāhmaṇo tenupasaṅkami. Addasā kho 
bhikkhave, brahmadattassa kāsirañño purohito brāhmaṇo dīghītissa 
kosalarañño mahesiṃ dūratova āgacchantiṃ. Disvāna uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā yena dīghītissa kosalarañño mahesī tenañjaliṃ 
paṇāmetvā tikkhattuṃ udānaṃ udānesi: “‘Kosalarājā vata bho kucchigato. 
Kosalarājā vata bho kucchigato. Kosalarājā vata bho kucchigato ’ti. Avimanā8 
devī hohi. Lacchasi suriyassa uggamanakāle caturaṅginiṃ senaṃ 
sannaddhaṃ vammitaṃ subhūmiyaṃ ṭhitaṃ passituṃ, khaggānañca 
dhopanaṃ pātun ”ti.  
 

63. Atha kho bhikkhave, brahmadattassa kāsirañño purohito bāhmaṇo 
yena brahmadatto kāsirājā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā brahmadattaṃ 
kāsirājānaṃ etadavoca: “Tathā deva, nimittāni dissanti9 suve suriyassa 
uggamanakāle caturaṅginī senā sannaddhā vammitā subhūmiyaṃ tiṭṭhatu, 
khaggā ca dhopiyantū ”ti.  

                                                   
1 dohaḷo hoti - Syā, PTS, Sīmu 1.     6 bhikkhave  - Ma, Tovi  
2 vammikaṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2.       potthakesu na dissate. 
3 subhūme - Ma; subhummiyaṃ - PTS.    7 sakhī - Ma, Syā, PTS. 
4 dhovanaṃ - Ma, Syā, PTS (evaṃ sabbattha).    8 attamanā - Ma.  
5 dhovanaṃ pātunti - Ma.      9 nimitto dissati - Sīmu 1. 
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57. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dīghīti xứ Kosala cùng người vợ đã ra 
đi về phía thành Bārāṇasī, theo tuần tự đã đến được thành Bārāṇasī. Này các 
tỳ khưu, tại đó ở khu vực ngoại ô nọ nơi thành Bārāṇasī, đức vua Dīghīti xứ 
Kosala cùng với người vợ ngụ trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình 
thức khác là cải trang thành du sĩ.  
 

58. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu hoàng hậu của đức vua Dīghīti 
xứ Kosala đã mang thai. Nàng khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: 
Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm bốn 
loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng, và được uống 
nước rửa đao kiếm.  
 

59. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Dīghīti xứ Kosala đã 
nói với đức vua Dīghīti xứ Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, thiếp đang mang 
thai. Thiếp đây khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: Thiếp mong 
muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh 
chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng, và được uống nước rửa 
đao kiếm.” - “Này ái hậu, trong lúc chúng ta đang lâm cảnh khốn cùng thì lấy 
đâu ra đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên 
đất bằng, và nước rửa đao kiếm.” - “Tâu bệ hạ, nếu không đạt được thì thiếp 
sẽ chết mất.”  
 

60. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức 
vua Brahmadatta xứ Kāsi là bạn của đức vua Dīghīti xứ Kosala.  
 

61. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dīghīti xứ Kosala đã đi đến gặp vị Bà-
la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kāsi, sau khi đến đã nói 
với vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kāsi điều này: - 
“Này bạn, người bạn gái của bạn đang mang thai. Nàng khởi lên niềm khao 
khát có hình thức như vầy: Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn 
thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất 
bằng, và được uống nước rửa đao kiếm.” - “Tâu bệ hạ, như thế thì chúng ta 
hãy gặp hoàng hậu.”  
 

62. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Dīghīti xứ Kosala đã đi 
đến gặp vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kāsi. Này 
các tỳ khưu, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã 
nhìn thấy hoàng hậu của đức vua Dīghīti xứ Kosala từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp 
tay cúi chào hoàng hậu của đức vua Dīghīti xứ Kosala và đã ba lần thốt lên lời 
cảm hứng rằng: “‘Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là 
đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập 
thai!’ Tâu hoàng hậu, xin chớ lo âu, vào lúc mặt trời mọc hoàng hậu sẽ được 
nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở 
trên đất bằng, và được uống nước rửa đao kiếm.”  
 

63. Này các tỳ khưu, sau đó vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua 
Brahmadatta xứ Kāsi đã đi đến gặp đức vua Brahmadatta xứ Kāsi, sau khi 
đến đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kāsi điều này: - “Tâu bệ hạ, theo như 
các điềm báo hiệu cho thấy: Ngày mai vào lúc mặt trời mọc, đội quân gồm 
bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, hãy đứng ở trên đất bằng, và các 
đao kiếm hãy được rửa.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2    Kosambakkhandhakaṃ 

 340

64. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā manusse āṇāpesi: “Yathā 
bhaṇe, purohito brāhmaṇo āha, tathā karothā ”ti.  
 

65. Alabhi kho bhikkhave, dīghītissa kosalarañño mahesī suriyassa 
uggamanakāle caturaṅginiṃ senaṃ sannaddhaṃ vammitaṃ subhūmiyaṃ 
ṭhitaṃ passituṃ, khaggānañca dhopanaṃ pātuṃ.  
 

66. Atha kho bhikkhave, dīghītissa kosalarañño mahesī tassa gabbhassa 
paripākamanvāya puttaṃ vijāyi. Tassa dīghāvūti nāmaṃ akaṃsu. Atha kho 
bhikkhave, dīghāvukumāro na cirasseva viññutaṃ pāpuṇi.  
 

67. Atha kho bhikkhave, dīghītissa kosalarañño etadahosi: “Ayaṃ kho 
brahmadatto kāsirājā bahuno amhākaṃ anatthassa kārako. Iminā amhākaṃ 
balañca vāhanañca janapado ca koso ca koṭṭhāgārañca acchinnaṃ. Sacāyaṃ 
amhe jānissati, sabbeva tayo ghātāpessati. Yannūnāhaṃ dīghāvuṃ kumāraṃ 
bahinagare vāseyyan ”ti.  
 

68. Atha kho bhikkhave, dīghīti kosalarājā dīghāvuṃ kumāraṃ 
bahinagare vāsesi. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro bahinagare 
paṭivasanto na cirasseva sabbasippāni sikkhi.  
 

69. Tena kho pana samayena bhikkhave,1 dīghītissa kosalarañño kappako 
brahmadatte kāsiraññe paṭivasati. Addasā kho bhikkhave, dīghītissa 
kosalarañño kappako dīghītiṃ kosalarājānaṃ sapajāpatikaṃ bārāṇasiyaṃ 
aññatarasmiṃ paccantime okāse kumbhakāranivesane aññātakavesena 
paribbājakacchannena paṭivasantaṃ. Disvāna yena brahmadatto kāsirājā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā brahmadattaṃ kāsirājānaṃ etadavoca: 
“Dīghīti deva, kosalarājā sapajāpatiko bārāṇasiyaṃ aññatarasmiṃ 
paccantime okāse kumbhakāranivesane aññātakavesena paribbājakac-
channena paṭivasatī ”ti.  
 

70. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā manusse āṇāpesi: “Tena hi 
bhaṇe, dīghītiṃ kosalarājānaṃ sapajāpatikaṃ ānethā ”ti. “Evaṃ devā ”ti kho 
bhikkhave, te manussā brahmadattassa kāsirañño paṭissutvā dīghītiṃ 
kosalarājānaṃ sapajāpatikaṃ ānesuṃ.  
 

71. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā manusse āṇāpesi: “Tena hi 
bhaṇe, dīghītiṃ kosalarājānaṃ sapajāpatikaṃ daḷhāya rajjuyā pacchābāhaṃ 
gāḷhabandhanaṃ bandhitvā khuramuṇḍaṃ karitvā kharassarena paṇavena 
rathiyā rathiyaṃ2 siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ parinetvā dakkhiṇena dvārena 
nikkhāmetvā dakkhiṇato nagarassa catudhā chinditvā catuddisā bilāni 
nikkhipathā ”ti.  
 

72. “Evaṃ devā ”ti kho bhikkhave, te manussā brahmadattassa kāsirañño 
paṭissutvā3 dīghītiṃ kosalarājānaṃ sapajāpatikaṃ daḷhāya rajjuyā pacchā-
bāhaṃ gāḷhabandhanaṃ bandhitvā khuramuṇḍaṃ karitvā kharassarena 
paṇavena rathiyā rathiyaṃ2 siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ parinenti.  
 

73. Atha kho bhikkhave, dīghāvussa kumārassa4 etadahosi: “Ciradiṭṭhā5 
kho me mātāpitaro. Yannūnāhaṃ mātāpitaro passeyyan ”ti.  

                                                   
1 bhikkhave  - Ma potthake na dissate.    
2 rathikāya rathikaṃ - Ma.   4 dīghāvukumārassa - Tovi, Javi, Manupa. 
3 paṭissuṇitvā - Ma, Syā, PTS.   5 ciraṃ diṭṭhā - Ma, Syā.  
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64. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự đã nói như thế 
nào thì các khanh hãy làm theo như thế ấy.”  

65. Này các tỳ khưu, rồi vào lúc mặt trời mọc hoàng hậu của đức vua 
Dīghīti xứ Kosala đã được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ 
trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng, và được uống nước rửa đao kiếm.  

66. Này các tỳ khưu, sau đó khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, 
hoàng hậu của đức vua Dīghīti xứ Kosala đã sanh ra người con trai. Họ đã đặt 
tên cho đứa bé là Dīghāvu. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu hoàng tử 
Dīghāvu đã đạt được sự hiểu biết.  

67. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dīghīti xứ Kosala đã khởi ý điều này: - 
“Vua Brahmadatta xứ Kāsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này 
chiếm đoạt. Nếu người này biết được chúng ta thì sẽ ra lệnh giết chết luôn cả 
ba. Hay là ta nên cho hoàng tử Dīghāvu sống ở bên ngoài thành phố?”  

68. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dīghīti xứ Kosala đã cho hoàng tử 
Dīghāvu sống ở bên ngoài thành phố. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu 
hoàng tử Dīghāvu trong khi sống ở bên ngoài thành phố đã học được tất cả 
các tài nghệ.  

69. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ người thợ hớt tóc của đức vua Dīghīti 
xứ Kosala sống (dưới quyền) của đức vua Brahmadatta xứ Kāsi. Này các tỳ 
khưu, người thợ hớt tóc của đức vua Dīghīti xứ Kosala đã nhìn thấy đức vua 
Dīghīti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô nọ nơi 
thành Bārāṇasī, trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức khác là cải 
trang thành du sĩ. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức vua Brahmadatta xứ 
Kāsi, sau khi đến đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kāsi điều này: - “Tâu bệ 
hạ, đức vua Dīghīti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô 
nọ nơi thành Bārāṇasī, trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức khác 
là cải trang thành du sĩ.”  

70. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, như thế thì hãy dẫn đức vua Dīghīti xứ 
Kosala cùng với người vợ đến.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi 
những người ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã dẫn đức vua 
Dīghīti xứ Kosala cùng với người vợ đến.  

71. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, như thế thì hãy trói chặt đức vua Dīghīti 
xứ Kosala cùng người vợ bằng dây thừng chắc chắn, với cánh tay ở phía sau, 
cạo trọc đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ 
giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, sau khi đưa 
đi ra bằng cổng thành phía nam, hãy chặt thành bốn khúc tại phía nam của 
thành phố, rồi quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng.”  

72. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi những người ấy nghe 
theo đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã trói chặt đức vua Dīghīti xứ Kosala 
cùng người vợ bằng dây thừng chắc chắn, với cánh tay ở phía sau, cạo trọc 
đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này 
sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi.  

73. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: - “Mẹ và 
cha của ta được nhìn thấy đã lâu lắm rồi, hay là ta nên gặp mẹ và cha?”  
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74. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro bārāṇasiṃ1 pavisitvā addasa 
mātāpitaro daḷhāya rajjuyā pacchābāhaṃ gāḷhabandhanaṃ bandhitvā 
khuramuṇḍaṃ karitvā kharassarena paṇavena rathiyā rathiyaṃ siṅghā-
ṭakena siṅghāṭakaṃ parinente. Disvāna yena mātāpitaro tenupasaṅkami.  
 
 

75. Addasā kho bhikkhave, dīghītikosalarājā dīghāvuṃ kumāraṃ 
dūratova āgacchantaṃ. Disvāna dīghāvuṃ kumāraṃ etadavoca: “Mā kho 
tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā rassaṃ. Na hi tāta dīghāvu verena verā 
sammanti. Averena hi tāta dīghāvu verā sammantī ”ti.  
 
 

76. Evaṃ vutte bhikkhave, te manussā dīghītiṃ kosalarājānaṃ 
etadavocuṃ: “Ummattako ayaṃ dīghīti kosalarājā vippalapati. Ko imassa 
dīghāvu? Kaṃ ayaṃ evamāha: ‘Mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā 
rassaṃ. Na hi tāta dīghāvu verena verā sammanti. Averena hi tāta dīghāvu 
verā sammantī ’”ti? “Nāhaṃ bhaṇe ummattako. Na vippalapāmi.2 Api ca yo 
viññū, so vibhāvessatī ”ti.  
 
 

77. Dutiyampi kho bhikkhave, —pe— Tatiyampi kho bhikkhave, te 
manussā dīghītiṃ kosalarājānaṃ etadavocuṃ: “Ummattako ayaṃ dīghīti 
kosalarājā vippalapati. Ko imassa dīghāvu? Kaṃ ayaṃ evamāha: ‘Mā kho 
tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā rassaṃ. Na hi tāta dīghāvu verena verā 
sammanti. Averena hi tāta dīghāvu verā sammantī ’”ti. “Nāhaṃ bhaṇe, 
ummattako. Na vippalapāmi.2 Api ca yo viññū, so vibhāvessatī ”ti.  
 
 

78. Atha kho bhikkhave, te manussā dīghītiṃ kosalarājānaṃ 
sapajāpatikaṃ rathiyā rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ parinetvā 
dakkhiṇena dvārena nikkhāmetvā dakkhiṇato nagarassa catudhā chinditvā 
catuddisā bilāni nikkhipitvā gumbaṃ ṭhapetvā pakkamiṃsu.  
 
 

79. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro bārāṇasiṃ pavisitvā suraṃ 
nīharitvā gumbiye pāyesi. Yadā te mattā ahesuṃ patitā, atha kaṭṭhāni 
saṃkaḍḍhitvā citakaṃ karitvā3 mātāpitunnaṃ sarīraṃ citakaṃ āropetvā aggi 
datvā pañjaliko tikkhattuṃ citakaṃ padakkhiṇaṃ akāsi.  
 
 

80. Tena kho pana samayena bhikkhave, brahmadatto kāsirājā upari-
pāsādavaragato hoti. Addasā kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghāvuṃ 
kumāraṃ pañjalikaṃ tikkhattuṃ citakaṃ padakkhiṇaṃ karontaṃ. Disvā-
nassa etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho so manusso dīghītissa kosalarañño ñāti 
vā sālohito vā. Aho me anatthako.3 Na hi nāma me koci ārocessatī ”ti.  

                                                   
1 bārāṇasiyaṃ - Tovi, Javi, Manupa.  3 citakaṃ karitvā - Syā potthake na dissate. 
2 nāhaṃ bhaṇe ummattako vippalapāmi - Ma, Syā, PTS.  4 anatthato - Ma, Sīmu. 
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74. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã đi vào thành Bārāṇasī và 
nhìn thấy mẹ và cha bị trói chặt cánh tay ở phía sau bằng dây thừng chắc 
chắn, bị cạo trọc đầu, và đang bị dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường 
phố khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, 
sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp mẹ và cha.  
 

75. Này các tỳ khưu, đức vua Dīghīti xứ Kosala đã nhìn thấy hoàng tử 
Dīghāvu từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với hoàng tử 
Dīghāvu điều này: - “Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có 
gần. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi 
thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lắng dịu.”  
 

76. Này các tỳ khưu, khi được nói như thế những người ấy đã nói với đức 
vua Dīghīti xứ Kosala điều này: - “Đức vua Dīghīti xứ Kosala này là người 
điên nên nói nhảm. Ai là Dīghāvu của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vầy: 
‘Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dīghāvu 
thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này 
Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu’?” 
- “Này các khanh, ta không là người điên. Ta không nói nhảm. Hơn nữa, 
người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ.”  
 

77. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì ―(như trên)― Này các tỳ khưu, đến 
lần thứ ba những người ấy đã nói với đức vua Dīghīti xứ Kosala điều này: - 
“Đức vua Dīghīti xứ Kosala này là người điên nên nói nhảm. Ai là Dīghāvu 
của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vầy: ‘Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn 
chớ có xa, chớ có gần. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được 
làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà 
các sự thù hận được lắng dịu’?” - “Này các khanh, ta không là người điên. Ta 
không nói nhảm. Hơn nữa, người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ.”  
 

78. Này các tỳ khưu, sau đó những người ấy khi đã dẫn đức vua Dīghīti xứ 
Kosala cùng với người vợ đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, 
từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi rồi đã đưa 
đi ra bằng cổng thành phía nam, chặt thành bốn khúc tại phía nam của thành 
phố, quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng, ổn định lại hàng ngũ, rồi đã bỏ đi.  
 

79. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã đi vào thành Bārāṇasī 
đem lại rượu và cho các người lính gác uống. Đến khi những người lính đã bị 
say và té xuống, thi hoàng tử Dīghāvu đã tự mình gom góp các thanh củi, 
thực hiện giàn hỏa táng, rồi đặt thi thể của mẹ và cha lên giàn hỏa táng, châm 
lửa, chắp tay lên, và hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng.  
 

80. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đi đến 
nơi sân thượng ở phần trên tòa lâu đài. Này các tỳ khưu, đức vua 
Brahmadatta xứ Kāsi đã nhìn thấy hoàng tử Dīghāvu chắp tay lên và đang 
hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng, sau khi nhìn thấy đã 
khởi ý điều này: “Chắc chắn rằng người đàn ông này là thân quyến hoặc là có 
cùng huyết thống với đức vua Dīghīti xứ Kosala. Hừ, chẳng có ích lợi gì cho 
ta. Bởi vì chẳng có người nào sẽ nói cho ta hay!”  
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81. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro araññaṃ gantvā yāvadatthaṃ 
kanditvā roditvā bappaṃ1 puñchitvā bārāṇasiṃ pavisitvā antopurassa 
sāmantā hatthisālaṃ gantvā hatthācariyaṃ etadavoca: “Icchāmahaṃ 
ācariya, sippaṃ sikkhitun ”ti. “Tena hi bhaṇe māṇavaka, sikkhassū ”ti.  
 

82. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro rattiyā paccūsasamayaṃ 
paccuṭṭhāya hatthisālāyaṃ mañjunā sarena gāyi, vīṇañca vādesi.  
 

83. Assosi kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā rattiyā paccūsasamayaṃ 
paccuṭṭhāya hatthisālāyaṃ mañjunā sarena gītaṃ vīṇañca vāditaṃ. Sutvāna 
manusse pucchi: “Ko bhaṇe, rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya hatthi-
sālāyaṃ mañjunā sarena gāyi, vīṇañca vādesī ”ti?  
 

84. “Amukassa deva, hatthācariyassa antevāsī māṇavako rattiyā 
paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya hatthisālāyaṃ mañjunā sarena gāyi, vīṇañca 
vādesī ”ti. “Tena hi bhaṇe, taṃ māṇavakaṃ ānethā ”ti. “Evaṃ devā ”ti kho 
bhikkhave, te manussā brahmadattassa kāsirañño paṭissutvā dīghāvuṃ 
kumāraṃ ānesuṃ.  
 

85. “Tvaṃ bhaṇe māṇavaka, rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya 
hatthisālāyaṃ mañjunā sarena gāyi, vīṇañca vādesī ”ti. “Evaṃ devā ”ti. 
“Tena hi tvaṃ bhaṇe2 māṇavaka, gāyassu vīṇañca vādehī ”ti. “Evaṃ devā ”ti 
kho bhikkhave, dīghāvukumāro brahmadattassa kāsirañño ārādhanāpekho3 
mañjunā sarena gāyi, vīṇañca vādesi. “Tvaṃ bhaṇe māṇavaka, maṃ 
upaṭṭhahā ”ti. “Evaṃ devā ”ti kho bhikkhave, dīghāvukumāro brahma-
dattassa kāsirañño paccassosi.  
 

86. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro brahmadattassa kāsirañño 
pubbuṭṭhāyī ahosi pacchā nipātī kiṅkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādī.  
 

87. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghāvuṃ kumāraṃ na 
cirasseva abbhantarike4 vissāsikaṭṭhāne ṭhapesi.  
 

88. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghāvuṃ kumāraṃ 
etadavoca: “Tena hi bhaṇe māṇavaka, rathaṃ yojehi. Migavaṃ gamissāmā 
”ti. “Evaṃ devā ”ti kho bhikkhave, dīghāvukumāro brahmadattassa kāsi-
rañño paṭissutvā rathaṃ yojetvā brahmadattaṃ kāsirājānaṃ etadavoca: 
“Yutto kho te deva, ratho. Yassadāni kālaṃ maññasī ”ti.  
 

89. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā rathaṃ abhiruhi. Dīghāvu 
kumāro rathaṃ pesesi. Tathā tathā rathaṃ pesesi, yathā5 aññeneva senā 
agamāsi, aññeneva ratho.  
 

90. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dūraṃ gantvā dīghāvuṃ 
kumāraṃ etadavoca: “Tena hi bhaṇe māṇavaka, rathaṃ muñcassu. 
Kilantomhi, nipajjissāmī ”ti.  
 

91. “Evaṃ devā ”ti kho bhikkhave, dīghāvukumāro brahmadattassa 
kāsirañño paṭissutvā rathaṃ muñcitvā paṭhaviyaṃ pallaṅkena nisīdi.  

                                                   
1 khappaṃ - Ma; vappaṃ - Syā, PTS.   4 abbhantarime - Ma. 
2 tena hi bhaṇe - Syā.      5 yathā yathā - Ma, Syā, PTS. 
3 paṭissutvā ārādhāpekkho - Ma, Syā, PTS; paṭissuṇitvā ārādhāpekkho - Syā.  
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81. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã đi vào rừng và than van 
khóc lóc cho đến nguôi ngoai, rồi đã lau khô nước mắt, trở vào thành 
Bārāṇasī, đi đến chuồng voi ở cạnh hoàng cung, và đã nói với người thầy 
huấn luyện voi điều này: - “Thưa thầy, tôi muốn học nghề.” - “Này chàng trai 
trẻ mến, như thế thì ngươi cứ việc học.”  

82. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Dīghāvu, sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuồng voi.  

83. Này các tỳ khưu, rồi đức vua Brahmadatta xứ Kāsi, sau khi thức dậy 
trong đêm vào lúc hừng sáng, đã nghe tiếng ca hát với giọng du dương và 
tiếng đánh đàn ở nơi chuồng voi nên đã hỏi mọi người rằng: - “Này các 
khanh, người nào sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với 
giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi chuồng voi?”  

84. - “Tâu bệ hạ, chàng trai trẻ học trò của người thầy huấn luyện voi kia, 
sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương 
và đã đánh đàn ở nơi chuồng voi.” - “Này các khanh, như thế thì hãy dẫn 
chàng trai trẻ ấy đến.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi các người 
ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã đưa hoàng tử Dīghāvu lại.  

85. - “Này khanh chàng trai trẻ, có phải khanh sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuồng voi?” - “Tâu bệ hạ, thưa phải.” - “Này khanh chàng trai trẻ, như thế 
thì khanh hãy ca hát với giọng du dương và hãy đánh đàn đi.” - “Tâu bệ hạ, 
xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức vua 
Brahmadatta xứ Kāsi và có ý định làm (đức vua) hài lòng nên đã ca hát với 
giọng du dương và đã đánh đàn. - “Này khanh chàng trai trẻ, khanh hãy hầu 
hạ ta.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, hoàng tử Dīghāvu đã đáp lời 
đức vua Brahmadatta xứ Kāsi.  

86. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Dīghāvu đã trở thành người thức 
dậy trước và đi ngủ sau, là người sẵn sàng làm mọi việc, có hành động chiều 
chuộng, có nói lời êm dịu đối với đức vua Brahmadatta xứ Kāsi.  

87. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu đức vua Brahmadatta xứ Kāsi 
đã bổ nhiệm hoàng tử Dīghāvu vào vai trò cận thần thân thiết.  

88. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã nói với 
hoàng tử Dīghāvu điều này: - “Này khanh chàng trai trẻ, như vậy thì khanh 
hãy thắng (ngựa) vào xe, chúng ta sẽ đi săn thú.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này 
các tỳ khưu, rồi hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã 
thắng (ngựa) vào xe rồi đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kāsi điều này: 
“Tâu bệ hạ, xe đã được thắng (ngựa) vào, xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là 
thời điểm của việc gì.”  

89. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã bước lên xe. 
Hoàng tử Dīghāvu đã điều khiển xe và đã điều khiển xe như thế nào đó để đội 
quân lính đã đi theo hướng khác, còn chiếc xe theo hướng khác.  

90. Này các tỳ khưu, sau đó khi đã đi xa, đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã 
nói với hoàng tử Dīghāvu điều này: - “Này khanh chàng trai trẻ, hãy dừng xe 
lại. Trẫm đã mệt và sẽ nằm xuống.”  

91. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Dīghāvu nghe 
theo đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã dừng xe lại và ngồi xuống với thế kiết 
già ở trên mặt đất.  
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92. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghāvussa kumārassa 
ucchaṅge sīsaṃ katvā seyyaṃ kappesi. Tassa kilantassa muhutteneva niddā 
okkami.  
 

93. Atha kho bhikkhave, dīghāvussa kumārassa etadahosi: “Ayaṃ kho 
brahmadatto kāsirājā bahuno amhākaṃ anatthassa kārako. Iminā amhākaṃ 
balañca vāhanañca janapado ca koso ca koṭṭhāgārañca acchinnaṃ. Iminā ca 
me mātāpitaro hatā. Ayaṅkhvassa kālo, yvāhaṃ veraṃ appeyyan ”ti kosiyā 
khaggaṃ nibbāhi.  
 

94. Atha kho bhikkhave, dīghāvussa kumārassa etadahosi: “Pitā kho me 
maṃ1 maraṇakāle avaca: ‘Mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā 
rassaṃ. Na hi tāta dīghāvu verena verā sammanti. Averena hi tāta dīghāvu 
verā sammantī ’ti. Na kho metaṃ patirūpaṃ, yvāhaṃ pituvacanaṃ 
atikkameyyan ”ti kosiyaṃ khaggaṃ pavesesi.  
 

95. Dutiyampi kho bhikkhave, —pe— Tatiyampi kho bhikkhave, 
dīghāvussa kumārassa etadahosi: “Ayaṃ kho brahmadatto kāsirājā bahuno 
amhākaṃ anatthassa kārako. Iminā amhākaṃ balañca vāhanañca janapado 
ca koso ca koṭṭhāgārañca acchinnaṃ. Iminā ca me mātāpitaro hatā. 
Ayaṅkhvassa kālo, yvāhaṃ veraṃ appeyyan ”ti kosiyā khaggaṃ nibbāhi. 
Tatiyampi kho bhikkhave, dīghāvussa kumārassa etadahosi: “Pitā kho me 
maṃ maraṇakāle avaca: ‘Mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā 
rassaṃ. Na hi tāta dīghāvu verena verā sammanti. Averena hi tāta dīghāvu 
verā sammantī ’ti. Na kho metaṃ patirūpaṃ, yvāhaṃ pituvacanaṃ 
atikkameyyan ”ti punadeva kosiyaṃ khaggaṃ pavesesi.  
 

96. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā bhīto ubbiggo ussaṅkī 
utrasto sahasā uṭṭhāsi.  
 

97. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro brahmadattaṃ kāsirājānaṃ 
etadavoca: “Kissa tvaṃ deva, bhīto ubbiggo ussaṅkī utrasto sahasā vuṭṭhāsī 
”ti? “Idha maṃ bhaṇe māṇavaka, dīghītissa kosalarañño putto dīghāvu-
kumāro supinantena khaggena paripātesi. Tenāhaṃ bhīto ubbiggo ussaṅkī 
utrasto sahasā vuṭṭhāsin ”ti.  
 

98. Atha kho bhikkhave, dīghāvukumāro vāmena hatthena brahma-
dattassa kāsirañño siraṃ parāmasitvā dakkhiṇena hatthena khaggaṃ 
nibbāhetvā brahmadattaṃ kāsirājānaṃ etadavoca: “Ahaṃ kho so deva, 
dīghītissa kosalarañño putto dīghāvukumāro. Bahuno tvaṃ amhākaṃ 
anatthassa kārako. Tayā amhākaṃ balañca vāhanañca janapado ca koso ca 
koṭṭhāgārañca acchinnaṃ. Tayā ca me mātāpitaro hatā. Ayaṅkhvassa kālo, 
yvāhaṃ veraṃ appeyyan ”ti.  
 

 99. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghāvussa kumārassa 
pādesu sirasā nipatitvā dīghāvuṃ kumāraṃ etadavoca: “Jīvitaṃ me tāta 
dīghāvu dehi. Jīvitaṃ me tāta dīghāvu dehī ”ti. “Kyāhaṃ ussahāmi devassa 
jīvitaṃ dātuṃ? Devo kho me jīvitaṃ dadeyyā ”ti. “Tena hi tāta dīghāvu, tvaṃ 
ca me jīvitaṃ dehi. Ahañca te jīvitaṃ dammī ”ti.  

                                                   
1 pitā kho maṃ - Ma, Syā, PTS. 
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92. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã kê đầu lên 
bắp vế của hoàng tử Dīghāvu và nằm xuống. Đức vua đang mệt mỏi nên chỉ 
trong chốc lát đã rơi vào giấc ngủ.  

93. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: “Đức 
vua Brahmadatta xứ Kāsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này 
chiếm đoạt. Mẹ và cha của ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm của 
việc này, là việc ta có thể thanh toán mối thù hận” rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ.  

94. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: “Vào lúc 
chết, cha của ta đã nói với ta rằng: ‘Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có 
xa, chớ có gần. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm 
lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự 
thù hận được lắng dịu.’ Đối với ta việc này không thích đáng là việc ta có thể 
làm trái lời dạy của cha” nên đã tra gươm vào vỏ.  

95. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì ―(như trên)― Này các tỳ khưu, đến 
lần thứ ba hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: “Đức vua Brahmadatta xứ 
Kāsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, 
kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Mẹ và cha của 
ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm để ta có thể thanh toán mối thù 
hận” rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba hoàng tử 
Dīghāvu đã khởi ý điều này: “Vào lúc chết, cha của ta đã nói với ta rằng: ‘Này 
Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dīghāvu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu.’ Đối với ta 
việc này không thích đáng là việc ta có thể làm trái lời dạy của cha” nên lại 
tra gươm vào vỏ.  

96. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, đã tức thời chồm dậy.  

97. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã nói với đức vua 
Brahmadatta xứ Kāsi điều này: - “Tâu bệ hạ, vì sao bệ hạ lại trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, và tức thời chồm dậy?” - “Này khanh 
chàng trai trẻ, ở đây con trai của đức vua Dīghīti xứ Kosala là hoàng tử 
Dīghāvu đã dùng gươm tấn công ta trong giấc ngủ mơ, vì thế trẫm trở nên 
hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, và đã tức thời chồm dậy.”  

98. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dīghāvu đã dùng bàn tay trái mân 
mê đầu của đức vua Brahmadatta xứ Kāsi và dùng bàn tay phải rút gươm ra 
rồi nói với đức vua Brahmadatta xứ Kāsi điều này: - “Tâu bệ hạ, thần chính là 
hoàng tử Dīghāvu con trai của đức vua Dīghīti xứ Kosala. Bệ hạ là người làm 
nhiều việc thất lợi cho chúng tôi. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa 
của chúng tôi đã bị bệ hạ chiếm đoạt. Mẹ và cha của tôi đã bị bệ hạ giết. Đây 
quả là thời điểm việc này, là việc thần có thể thanh toán mối thù hận.”  

99. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã quỳ mọp 
xuống đê đầu ở hai bàn chân của hoàng tử Dīghāvu và đã nói với hoàng tử 
Dīghāvu điều nầy: - “Này Dīghāvu yêu quý, hãy ban cho trẫm mạng sống. 
Này Dīghāvu yêu quý, hãy ban cho trẫm mạng sống.” - “Sao thần lại có khả 
năng để ban cho bệ hạ mạng sống được. Chính bệ hạ mới có thể ban cho thần 
mạng sống?” - “Này Dīghāvu yêu quý, như thế thì khanh hãy ban cho trẫm 
mạng sống, và trẫm sẽ ban mạng sống cho khanh.” 
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100. Atha kho bhikkhave, brahmadatto ca kāsirājā dīghāvu ca kumāro 
aññamaññassa jīvitaṃ adaṃsu, pāṇiñca aggahesuṃ, sapathañca akaṃsu 
adubhāya.1  
 

101. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghāvuṃ kumāraṃ 
etadavoca: “Tena hi tāta dīghāvu, rathaṃ yojehi. Gamissāmā ”ti. “Evaṃ devā 
”ti kho bhikkhave, dīghāvukumāro brahmadattassa kāsirañño paṭissutvā 
rathaṃ yojetvā brahmadattaṃ kāsirājānaṃ etadavoca: “Yutto kho te deva, 
ratho. Yassadāni kālaṃ maññasī ”ti.  
 

102. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā rathaṃ abhiruhi. 
Dīghāvu kumāro rathaṃ pesesi. Tathā tathā rathaṃ pesesi, yathā na 
cirasseva senāya samāgacchi.  
 

103. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā bārāṇasiṃ pavisitvā 
amacce pārisajje sannipātāpetvā etadavoca: “Sace bhaṇe, dīghītissa kosala-
rañño puttaṃ dīghāvuṃ kumāraṃ passeyyātha, kinti naṃ2 kareyyāthā ”ti?  
 

104. Ekacce3 evamāhaṃsu: “Mayaṃ deva, hatthe chindeyyāma. Mayaṃ 
deva, pāde chindeyyāma. Mayaṃ deva, hatthapāde chindeyyāma. Mayaṃ 
deva, kaṇṇe chindeyyāma. Mayaṃ deva, nāsaṃ chindeyyāma. Mayaṃ deva, 
kaṇṇanāsaṃ chindeyyāma. Mayaṃ devaṃ, sīsaṃ chindeyyāmā ”ti.  
 

105. “Ayaṃ kho so bhaṇe, dīghītissa kosalarañño putto dīghāvukumāro, 
nāyaṃ labbhā kiñci kātuṃ. Iminā ca me jīvitaṃ dinnaṃ, mayā ca imassa 
jīvitaṃ dinnan ”ti.  
 

106. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā dīghāvuṃ kumāraṃ 
etadavoca: “Yaṃ kho te tāta dīghāvu, pitā maraṇakāle avaca: ‘Mā kho tvaṃ 
tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā rassaṃ. Na hi tāta dīghāvu verena verā 
sammanti. Averena hi tāta dīghāvu verā sammantī ’ti. Kiṃ te pitā sandhāya 
avacā ”ti?  
 

107. “Yaṃ kho me deva, pitā maṇakāle avaca: ‘Mā dīghan ’ti – ‘Mā ciraṃ 
veraṃ akāsī ’ti. Imaṃ kho me deva, pitā maraṇakāle avaca: ‘Mā dīghan ’ti. 
Yaṃ kho me deva, pitā maraṇakāle avaca: ‘Mā rassan ’ti – ‘Mā khippaṃ 
mittehi bhijjitthā ’ti. Imaṃ kho me deva, pitā maraṇakāle avaca: ‘Mā rassan 
’ti. Yaṃ kho me deva, pitā maraṇakāle avaca: ‘Na hi tāta dīghāvu verena verā 
sammanti. Averena hi tāta dīghāvu verā sammantī ’ti. – ‘Devena me mātā-
pitaro hatā ’ti sacāhaṃ devaṃ jīvitā voropeyyaṃ, ye devassa atthakāmā te 
maṃ jīvitā voropeyyuṃ. Ye me atthakāmā te te jīvitā voropeyyuṃ. Evaṃ taṃ 
veraṃ verena na vūpasameyya. Idāni ca pana me devena jīvitaṃ dinnaṃ. 
Mayā ca devassa jīvitaṃ dinnaṃ. Evaṃ taṃ veraṃ averena vūpasantaṃ. 
Imaṃ kho me deva, pitā maraṇakāle avaca: ‘Na hi tāta dīghāvu verena verā 
sammanti. Averena hi tāta dīghāvu verā sammantī ’”ti.  

                                                   
1 addūbhāya - Ma; adūhāya - Syā;     2 taṃ - Syā.  
adrūbhāya - PTS; adubbhāya ityapi dissate.   3 ekacce amaccā - Syā. 
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100. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi và hoàng tử 
Dīghāvu đã ban mạng sống cho nhau. Họ đã nắm lấy bàn tay và đã thực hiện 
lời thề không phản bội nhau.  

101. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã nói với 
hoàng tử Dīghāvu điều này: - “Này Dīghāvu yêu quý, như thế thì khanh hãy 
thắng (ngựa) vào xe, chúng ta sẽ đi.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, 
rồi hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã thắng 
(ngựa) vào xe rồi đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kāsi điều này: - “Tâu bệ 
hạ, xe đã được thắng (ngựa) vào, xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là thời điểm 
của việc gì.”  

102. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã bước lên xe 
và hoàng tử Dīghāvu đã điều khiển xe, và đã điều khiển xe theo như thế nào 
đó để chẳng bao lâu sau gặp lại đội quân lính.  

103. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã đi vào 
thành Bārāṇasī, cho triệu tập các viên quan đại thần cố vấn lại, và đã nói điều 
này: - “Này các khanh, nếu các khanh có thể nhìn thấy hoàng tử Dīghāvu con 
trai của đức vua Dīghīti xứ Kosala thì các khanh nên làm gì người ấy?”  

104. Một số vị quan đã nói như vầy: - “Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai 
tay. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai 
tay và hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai. Tâu bệ hạ, chúng ta nên 
xẻo lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai và lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta 
nên chặt đầu.”  

105. - “Này các khanh, đây chính là hoàng tử Dīghāvu con trai của đức 
vua Dīghīti xứ Kosala. Không được làm bất cứ điều gì đến người này. Người 
này đã ban cho trẫm mạng sống và trẫm đã ban mạng sống cho người này.”  

106. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã nói với 
hoàng tử Dīghāvu điều này: - “Này Dīghāvu yêu quý, điều mà cha của khanh 
vào lúc chết đã nói rằng: ‘Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ 
có gần. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu 
bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lắng dịu,’ cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy?”  

107. - “Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Chớ có xa,’ (ý 
là) ‘Chớ có gây thù hận lâu dài.’ Tâu bệ hạ, đây là điều mà cha của thần vào 
lúc chết đã nói: ‘Chớ có xa.’ Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã 
nói: ‘Chớ có gần,’ (ý là) ‘Chớ có mau chóng gây đổ vỡ với bạn bè.’ Tâu bệ hạ, 
đây là điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Chớ có gần.’ Tâu bệ hạ, điều 
mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù 
hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì 
không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu,’ (ý là) ‘Mẹ và cha của thần 
đã bị bệ hạ giết,’ như thế nếu thần có thể tước đoạt mạng sống của bệ hạ thì 
những người mong mỏi sự lợi ích cho bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của 
thần, rồi những người mong mỏi sự lợi ích cho thần có thể tước đoạt mạng 
sống của những người ấy; như vậy thù hận ấy không thể giải quyết bằng thù 
hận. Giờ đây, bệ hạ đã ban mạng sống cho thần và thần đã ban mạng sống 
cho bệ hạ; như vậy thù hận ấy đã được giải quyết bằng sự không thù hận. Tâu 
bệ hạ, đây là điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Này Dīghāvu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu.’”  
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108. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kāsirājā: ‘Acchariyaṃ vata bho, 
abbhutaṃ vata bho, yāva paṇḍito ayaṃ dīghāvukumāro yatra hi nāma 
pituno saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānissatī ’ti pettikaṃ 
balañca vāhanañca janapadañca kosañca koṭṭhāgārañca paṭipādesi. 
Dhītarañca adāsi.  
 
 

109. Tesaṃ hi nāma bhikkhave, rājūnaṃ ādinnadaṇḍānaṃ ādinna-
satthānaṃ evarūpaṃ khantisoraccaṃ bhavissati. Idha kho pana taṃ 
bhikkhave, sobhetha yaṃ tumhe evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitā 
samānā khamā ca bhaveyyātha soratā cā ’’’ti.  
 
 

110. Tatiyampi kho bhagavā te bhikkhū etadavoca: “Alaṃ bhikkhave, mā 
bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā viggahaṃ, mā vivādan ”ti.  
 
 

111. Tatiyampi kho so adhammavādī bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca: 
“Āgametu bhante, bhagavā dhammasāmī. Appossukko bhante, bhagavā 
diṭṭhadhammasukhavihāramanuyutto viharatu. Mayametena bhaṇḍanena 
kalahena viggahena vivādena paññāyissāmā ”ti.  
 
 

112. Atha kho bhagavā ‘pariyādinnarūpā kho ime moghapurisā. Nayime 
sukarā saññāpetun ’ti uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  
 

Dīghāvubhāṇavāro niṭṭhito paṭhamo.  
 

***** 
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108. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kāsi đã khởi ý điều 
này: - “Thật kỳ diệu thay! Thật phi thường thay! Hoàng tử Dīghāvu này thật 
sáng trí bởi vì hiểu được ý nghĩa một cách chi tiết của điều đã được người cha 
nói ra một cách vắn tắt” rồi đã trả lại binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa 
lúa của người cha, và còn ban cho người con gái (của mình) nữa.  
 

109. Này các tỳ khưu, ngay chính những người ấy là các vị vua đã cầm lấy 
gậy, đã cầm lấy gươm mà còn có sự kham nhẫn và khoan dung như thế ấy. 
Này các tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang được 
xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy, các ngươi hãy 
nên bày tỏ sự kham nhẫn và lòng khoan dung.’’’  
 

110. Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự 
lý luận, chớ có sự tranh luận nữa.”  
 

111. Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu là vị nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc 
trong đời hiện tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự 
cãi cọ, bằng sự lý luận, và bằng sự tranh luận này.”  
 

112. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Những kẻ rồ dại này đã tới mức tận 
cùng, những kẻ này không dễ gì mà nhắc nhở” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi.  
 

Tụng phẩm Dīghāvu là phần thứ nhất.  
 

***** 




