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10. “Pañcime moggallāna satthāro santo saṃvijjamānā lokasmiṃ. 
Katame pañca? 
 
 

Idha moggallāna ekacco satthā aparisuddhasīlo samāno 
‘parisuddhasīlomhī ’ti paṭijānāti: ‘Parisuddhaṃ me sīlaṃ pariyodātaṃ 
asaṅkiliṭṭhan ’ti.1 Tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti: “Ayaṃ kho bhavaṃ satthā 
aparisuddhasīlo samāno ‘parisuddhasīlomhī ’ti paṭijānāti: ‘Parisuddhaṃ me 
sīlaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhan ’ti. Mayañceva kho pana gihīnaṃ 
āroceyyāma nāssassa manāpaṃ. Yaṃ kho panassa amanāpaṃ kathaṃ taṃ2 
mayaṃ tena samudācareyyāma? Sammannati kho pana cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena. Yaṃ tumo karissati tumova 
tena paññāyissatī ”ti.  
 
 

Evarūpaṃ kho moggallāna satthāraṃ sāvakā sīlato rakkhanti. Evarūpo ca 
pana satthā sāvakehi sīlato rakkhaṃ paccāsiṃsati.3  
 
 

Puna ca paraṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddhājīvo samāno 
‘parisuddhājīvomhī ’ti paṭijānāti: ‘Parisuddho me ājīvo pariyodāto 
asaṅkiliṭṭho ’ti. Tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti: “Ayaṃ kho bhavaṃ satthā 
aparisuddhājīvo samāno ‘parisuddhājīvomhī ’ti paṭijānāti: ‘Parisuddho me 
ājīvo pariyodāto asaṅkiliṭṭho ’ti. Mayaṃ ceva kho pana gihīnaṃ āroceyyāma 
nāssassa manāpaṃ yaṃ kho panassa amanāpaṃ kathaṃ taṃ mayaṃ tena 
samudācareyyāma? Sammannati kho pana cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena. Yaṃ tumo karissati tumova tena 
paññāyissatī ”ti.  
 
 

Evarūpaṃ kho moggallāna satthāraṃ sāvakā ājīvato rakkhanti. Evarūpo 
ca pana satthā sāvakehi ājīvato rakkhaṃ paccāsiṃsati.  
 
 

Puna ca paraṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddhadhammadesano 
samāno ‘parisuddhadhammadesanomhī ’ti paṭijānāti: ‘Parisuddhā me 
dhammadesanā pariyodātā asaṅkiliṭṭhā ’ti. Tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti: 
“Ayaṃ kho bhavaṃ satthā aparisuddhadhammadesano samāno ‘parisuddha-
dhammadesanomhī ’ti paṭijānāti: ‘parisuddhā me dhammadesanā 
pariyodātā asaṅkiliṭṭhā ’ti. Mayaṃ ceva kho pana gihīnaṃ aroceyyāma 
nāssassa manāpaṃ, yaṃ kho panassa amanāpaṃ kathaṃ taṃ mayaṃ tena 
samudācareyyāma? Sammannati kho pana cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena. Yaṃ tumo karissati tumova tena 
paññāyissatī ”ti.  

                                                   
1 asaṅkiliṭṭhan ’ti ca - Ma, Syā.  
2 kathaṃ naṃ - Ma, PTS; kathantaṃ - Syā.   3 paccāsīsati - Ma. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Chia Rẽ Hội Chúng 

 263

10. Này Moggallāna, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 
Thế nào là năm?  
 

 
Này Moggallāna, ở đây có hạng đạo sư trong khi có giới không thanh tịnh 

lại tỏ ra rằng: ‘Ta có giới thanh tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen ố.’ Các đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này 
trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có giới thanh tịnh’ và 
‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho 
các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao 
chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta 
sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.”  
 

 
Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về giới, và như vậy 

là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử.  
 

 
Này Moggallāna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 

sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh 
tịnh’ và ‘Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ 
tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có sự nuôi mạng 
không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh’ và ‘Sự nuôi 
mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho 
các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao 
chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta 
sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.”  
 

 
Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc nuôi mạng, 

và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi mạng từ các đệ tử.  
 

 
Này Moggallāna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 

sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh’ và ‘Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các 
đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có sự thuyết 
pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh’ và ‘Sự 
thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta 
nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại 
sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với 
vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì 
ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.”  
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Evarūpaṃ kho moggallāna satthāraṃ sāvakā dhammadesanato 
rakkhanti. Evarūpo ca pana satthā sāvakehi dhammadesanato rakkhaṃ 
paccāsiṃsati.  
 
 
 
 

Puna ca paraṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddhaveyyākaraṇo 
samāno ‘parisuddhaveyyākaraṇomhī ’ti paṭijānāti: ‘parisuddhaṃ me 
veyyākaraṇaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhan ’ti. Tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti: 
“Ayaṃ kho bhavaṃ satthā aparisuddhaveyyākaraṇo samāno ‘parisuddha-
veyyākaraṇomhī ’ti paṭijānāti: ‘parisuddhaṃ me veyyākaraṇaṃ pariyodātaṃ 
asaṅkiliṭṭhan ’ti. Mayaṃ ceva kho pana gihīnaṃ āroceyyāma nāssassa 
manāpaṃ. Yaṃ kho panassa amanāpaṃ kathaṃ taṃ mayaṃ tena 
samudācareyyāma? Sammannati kho pana cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena. Yaṃ tumo karissati tumova tena 
paññāyissatī ”ti.  
 
 
 
 
 

Evarūpaṃ kho moggallāna satthāraṃ sāvakā veyyākaraṇato rakkhanti. 
Evarūpo ca pana satthā sāvakehi veyyākaraṇato rakkhaṃ paccāsiṃsati.  
 
 
 
 
 

Puna ca paraṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddhañāṇadassano 
samāno ‘parisuddhañāṇadassanomhī ’ti paṭijānāti: ‘parisuddhaṃ me 
ñāṇadassanaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhan ’ti. Tamenaṃ sāvakā evaṃ 
jānanti: “Ayaṃ kho bhavaṃ satthā aparisuddhañāṇadassano samāno 
‘parisuddhañāṇadassanomhī ’ti paṭijānāti: ‘parisuddhaṃ me ñāṇadassanaṃ 
pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhan ’ti. Mayaṃ ceva kho pana gihīnaṃ āroceyyāma 
nāssassa manāpaṃ. Yaṃ kho panassa amanāpaṃ kathaṃ taṃ mayaṃ tena 
samudācareyyāma? Sammannati kho pana cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena. Yaṃ tumo karissati tumova tena 
paññāyissatī ”ti.  
 
 
 
 

Evarūpaṃ kho pana1 moggallāna satthāraṃ sāvakā ñāṇadassanato 
rakkhanti. Evarūpo ca pana satthā sāvakehi ñāṇadassanato rakkhaṃ 
paccāsiṃsatī ”ti.  

                                                   
1 evarūpaṃ kho - Syā. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Chia Rẽ Hội Chúng 

 265

Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc thuyết pháp, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết pháp từ các đệ tử.  
 
 
 
 
 
 

Này Moggallāna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
lối giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ 
và ‘Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có lối giải thích không 
thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ và ‘Lối giải thích của 
ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, 
ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại 
gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta sẽ làm, 
chính ông ta sẽ biết điều ấy.”  
 
 
 
 
 
 

Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối giải thích, và 
như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử.  
 
 
 
 
 
 

Này Moggallāna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ và ‘Tri kiến 
của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử biết về chính vị ấy 
như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra 
rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ và ‘Tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. 
Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông 
ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, 
và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.”  
 
 
 
 
 

Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến, và như 
vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử.”  
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Ime kho moggallāna pañca satthāro santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.  

 
Ahaṃ kho pana moggallāna parisuddhasīlo samāno ‘parisuddhasīlomhī 

’ti paṭijānāmi: ‘parisuddhaṃ me sīlaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhan ’ti.1 Na ca 
maṃ sāvakā sīlato rakkhanti, nacāhaṃ sāvakehi sīlato rakkhaṃ 
paccāsiṃsāmi.  

 
Parisuddhājīvo samāno ‘parisuddhājīvomhī ’ti paṭijānāmi: ‘parisuddho 

me ājīvo pariyodāto asaṅkiliṭṭho ’ti.2 Na ca maṃ sāvakā ājīvato rakkhanti, 
nacāhaṃ sāvakehi ājīvato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi.  

 
Parisuddhadhammadesano samāno ‘parisuddhadhammadesanomhī ’ti 

paṭijānāmi: ‘parisuddhā me dhammadesanā pariyodātā asaṅkiliṭṭhā ’ti.3 Na 
ca maṃ sāvakā dhammadesanato rakkhanti, nacāhaṃ sāvakehi dhamma-
desanato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi.  

 
Parisuddhaveyyākaraṇo samāno ‘parisuddhaveyyākaraṇomhī ’ti 

paṭijānāmi: ‘parisuddhaṃ me veyyākaraṇaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhan ’ti.1 
Na ca maṃ sāvakā veyyākaraṇato rakkhanti, nacāhaṃ sāvakehi 
veyyākaraṇato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi.  

 
Parisuddhañāṇadassano samāno ‘parisuddhañāṇadassanomhī ’ti 

paṭijānāmi: ‘parisuddhaṃ me ñāṇadassanaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhan ’ti.1 
Na ca maṃ sāvakā ñāṇadassanato rakkhanti, nacāhaṃ sāvakehi rakkhaṃ 
paccāsiṃsāmī ”ti.  

 
11. Atha kho bhagavā kosambiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena 

rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena 
rājagahaṃ tadavasari.  

 
Tatra sudaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.  

 
Atha kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. 
Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ: 
“Devadattassa bhante ajātasattu kumāro pañcahi rathasatehi sāyaṃ pātaṃ 
upaṭṭhānaṃ gacchati, pañca ca thālipākasatāni bhattābhihāro abhiharīyatī 
”ti.  
                                                   
1 asaṅkiliṭṭhan ti ca - Ma, Syā. 
2 asaṅkiliṭṭho ti ca - Ma, Syā.  3 asaṅkiliṭṭhā ti ca - Ma, Syā. 
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Này Moggallāna, năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời.  
 
 

Và này Moggallāna, ta có giới thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có giới thanh 
tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử không 
cần bảo vệ ta về giới, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ 
tử.  
 
 

Ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh’ và 
‘Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về sự nuôi mạng, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
về sự nuôi mạng từ các đệ tử.  
 
 

Ta thuyết pháp thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh’ 
và ‘Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về sự thuyết pháp, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
về sự thuyết pháp từ các đệ tử.  
 
 

Ta có lối giải thích thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ 
và ‘Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về lối giải thích, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về 
lối giải thích từ các đệ tử.  
 
 

Ta có tri kiến thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ và ‘Tri 
kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử không cần bảo 
vệ ta về tri kiến, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ 
tử.”  
 
 

11. Sau đó, khi đã ngự tại Kosambi theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành đi đến thành Rājagaha. Trong khi du hành theo tuần tự ngài 
đã ngự đến thành Rājagaha.  
 
 

Tại nơi đó, trong thành Rājagaha, đức Thế Tôn ngự tại Veḷuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc.  
 
 

Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu 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, các tỳ 
khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, hoàng tử Ajātasattu 
sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và 
vật cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa được mang 
lại.”  
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“Mā bhikkhave devadattassa lābhasakkārasilokaṃ pihayittha, 
yāvakīvañca bhikkhave devadattassa ajātasattu kumāro pañcahi rathasatehi 
sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhānaṃ gamissati, pañca ca thālipākasatāni bhattābhihāro 
abhiharīyissati, hāni yeva bhikkhave devadattassa pāṭikaṅkhā kusalesu 
dhammesu no vuddhi.  
 
 

Seyyathāpi bhikkhave caṇḍassa kukkurassa nāsāya pittaṃ bhindeyyuṃ. 
Evaṃ hi so bhikkhave kukkuro bhiyyosomattāya caṇḍataro assa. Evameva 
kho bhikkhave yāvakīvañca devadattassa ajātasattukumāro pañcahi 
rathasatehi sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhānaṃ gamissati, pañca ca thālipākasatāni 
bhattābhihāro abhiharīyissati, hāni yeva bhikkhave devadattassa pāṭikaṅkhā 
kusalesu dhammesu no vuddhi.  
 
 

Attavadhāya bhikkhave devadattassa lābhasakkārasiloko udapādi, 
parābhavāya devadattassa lābhasakkārasiloko udapādi. Seyyathāpi 
bhikkhave kadalī attavadhāya phalaṃ deti, parābhavāya phalaṃ deti, 
evameva kho bhikkhave attavadhāya devadattassa lābhasakkārasiloko 
udapādi, parābhavāya devadattassa lābhasakkārasiloko udapādi.  
 
 

Seyyathāpi bhikkhave veḷu attavadhāya phalaṃ deti, parābhavāya 
phalaṃ deti, evameva kho bhikkhave attavadhāya devadattassa 
lābhasakkārasiloko udapādi, parābhavāya devadattassa lābhasakkārasiloko 
udapādi.  
 
 

Seyyathāpi bhikkhave naḷo attavadhāya phalaṃ deti, parābhavāya 
phalaṃ deti, evameva kho bhikkhave attavadhāya devadattassa 
lābhasakkārasiloko udapādi, parābhavāya devadattassa lābhasakkārasiloko 
udapādi.  
 
 

Seyyathāpi bhikkhave assatarī attavadhāya gabbhaṃ gaṇhāti, 
parābhavāya gabbhaṃ gaṇhāti, evameva kho bhikkhave attavadhāya 
devadattassa lābhasakkārasiloko udapādi, parābhavāya devadattassa 
lābhasakkārasiloko udapādī ”ti.  
 
 
 Phalaṃ ve kadaliṃ hanti phalaṃ veḷuṃ phalaṃ naḷaṃ,  
 sakkāro kāpurisaṃ hanti gabbho assatariṃ yathā ”ti.  
 

Paṭhamakabhāṇavāraṃ.  
 

***** 
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- “Này các tỳ khưu, chớ có ganh tỵ với Devadatta về sự lợi lộc, trọng vọng, 
và tôn vinh. Này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử Ajātasattu còn sáng 
chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và vật 
cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa còn được mang 
lại thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện pháp là điều sẽ xảy đến 
cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển.  
 

Này các tỳ khưu, cũng giống như người ta làm vỡ túi mật ở mũi của con 
chó dữ tợn; này các tỳ khưu, bởi vì như vậy con chó ấy sẽ trở nên dữ tợn hơn 
trước. Tương tợ như thế, này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử 
Ajātasattu còn sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm 
trăm chiếc, và vật cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với 
sữa còn được mang lại thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện 
pháp là điều sẽ xảy đến cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển.  
 

Này các tỳ khưu, sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho 
Devadatta sự hư hỏng của bản thân; sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã 
đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. Này các tỳ khưu, giống như cây chuối khi 
trổ quả thì đưa đến sự hư hỏng của thân cây, khi trổ quả thì đưa đến sự tiêu 
hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho 
Devadatta sự hư hỏng của bản thân; lợi lộc, vinh hiển, và danh vọng đã đem 
lại cho Devadatta sự tiêu hoại.  
 

Này các tỳ khưu, giống như cây tre khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại.  
 

Này các tỳ khưu, giống như cây sậy khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại.  
 

Này các tỳ khưu, giống như con lừa cái khi mang thai thì đưa đến sự hư 
hỏng của bản thân, khi mang thai thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của 
bản thân; sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu 
hoại.”  
 

“Đúng vậy, (sự kết) trái hại chết cây chuối, (sự kết) trái hại chết cây tre, 
(sự kết) trái hại chết cây sậy, sự trọng vọng hại chết kẻ ngu tương tợ như 
bào thai hại chết con lừa.”  
 

Tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2    Saṅghabhedakakkhandhakaṃ 

 270

12. Tena kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya parivuto 
dhammaṃ desento nisinno hoti sarājikāya.1 Atha kho devadatto uṭṭhāyāsanā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā 
bhagavantaṃ etadavoca:  
 
 
 

“Jiṇṇo ’dāni bhante bhagavā vuddho mahallako addhagato vayo 
anuppatto. Appossukko ’dāni bhante bhagavā diṭṭhadhammasukhavihāraṃ 
anuyutto virahatu, mamaṃ bhikkhusaṅghaṃ nissajjatu, ahaṃ 
bhikkhusaṅghaṃ pariharissāmī ”ti.  
 
 
 

“Alaṃ devadatta, mā te rucci bhikkhusaṅghaṃ pariharitun ”ti.  
 
 
 
 
 
 

Dutiyampi kho devadatto ―pe― Tatiyampi kho devadatto bhagavantaṃ 
etadavoca: “Jiṇṇo ’dāni bhante bhagavā vuddho mahallako addhagato vayo 
anuppatto. Appossukko ’dāni bhante bhagavā diṭṭhadhammasukhavihāraṃ 
anuyutto viharatu, mamaṃ bhikkhusaṅghaṃ nissajjatu, ahaṃ 
bhikkhusaṅghaṃ pariharissāmī ”ti.  
 
 
 

“Sāriputtamoggallānānampi kho ahaṃ devadatta bhikkhusaṅghaṃ na 
nissajjeyyaṃ, kimpana tuyhaṃ chavassa kheḷāsakassā ”ti.2  
 
 
 
 
 
 

Atha kho devadatto ‘sarājikāya maṃ bhagavā parisāya, kheḷāsakavādena3 
apasādeti. Sāriputtamoggallāne va ukkaṃsatī ’ti kupito anattamano 
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 
 

Ayaṃ carahi4 devadattassa bhagavati paṭhamo āghāto ahosi.  

                                                   
1 sarājikāya parisāya - Ma, PTS.  3 kheḷāpakavādena - PTS . 
2 kheḷāpakassā ti - PTS.   4 ayañ ca carahi - Syā; ayañ ca tarahi - PTS. 
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12. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội chúng đông đảo 
có cả đức vua, đang thuyết giảng Giáo Pháp. Khi ấy, Devadatta đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này:  
 
 
 

- “Bạch ngài, đức Thế Tôn nay đã tàn tạ, già cả, lớn tuổi, đã sống thọ, đã 
đạt đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch ngài, giờ đây xin đức Thế Tôn hãy sống gắn 
bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng tỳ khưu hãy bàn giao cho tôi, 
tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu.”  
 
 
 

- “Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có mong để được cai quản hội chúng 
tỳ khưu.”  
 
 
 
 
 

Đến lần thứ nhì, Devadatta ―(như trên)― Đến lần thứ ba, Devadatta đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn nay đã tàn tạ, già cả, 
lớn tuổi, đã sống thọ, đã đạt đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch ngài, giờ đây xin 
đức Thế Tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng tỳ 
khưu hãy bàn giao cho tôi, tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu.”  
 
 
 

- “Này Devadatta, ngay cả Sāriputta và Moggallāna ta còn không thể bàn 
giao hội chúng tỳ khưu, làm sao (có thể bàn giao) cho kẻ tồi tệ đáng phỉ nhổ 
như ngươi được?”  
 
 
 
 
 

Khi ấy, Devadatta (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã bôi nhọ ta bằng cách gọi 
là kẻ đáng phỉ nhổ trước hội chúng có cả nhà vua và còn ca tụng Sāriputta và 
Moggallāna nữa!” nên tức tối, có sự không hài lòng, rồi đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi.  
 
 
 
 
 

Như thế, đây đã là mối ác cảm thứ nhất của Devadatta đối với đức Thế 
Tôn.  
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13. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave saṅgho 
devadattassa rājagahe pakāsanīyakammaṃ karotu: ‘Pubbe devadattassa 
aññā pakati ahosi. Idāni aññā pakati. Yaṃ devadatto kareyya kāyena vācāya 
na tena buddho vā dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo. Devadatto ’va tena 
daṭṭhabbo ’ti.  
 
 
 

Evañca pana bhikkhave kātabbaṃ. Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
devadattassa rājagahe pakāsanīyakammaṃ kareyya: ‘Pubbe devadattassa 
aññā pakati ahosi. Idāni aññā pakati. Yaṃ devadatto kareyya kāyena vācāya, 
na tena buddho vā dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo. Devadatto ’va tena 
daṭṭhabbo ’ti. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Devadattassa rājagahe pakāsanīyakammaṃ 
karoti: ‘Pubbe devadattassa aññā pakati ahosi. Idāni aññā pakati. Yaṃ 
devadatto kareyya kāyena vācāya na tena buddho vā dhammo vā saṅgho vā 
daṭṭhabbo. Devadatto ’va tena daṭṭhabbo ’ti. Yassāyasmato khamati 
devadattassa rājagahe pakāsanīyassa kammassa karaṇaṃ ‘pubbe 
devadattassa aññā pakati ahosi idāni aññā pakati. Yaṃ devadatto kareyya 
kāyena vācāya na tena buddho vā dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo. 
Devadatto va tena daṭṭhabbo ’ti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 
 
 

Kataṃ saṅghena devadattassa rājagahe pakāsanīyakammaṃ: ‘Pubbe 
devadattassa aññā pakati ahosi. Idāni aññā pakati. Yaṃ devadatto kareyya 
kāyena vācāya, na tena buddho vā dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo. 
Devadatto va tena daṭṭhabbo ’ti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 

14. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ sāriputtaṃ āmantesi: “Tena hi tvaṃ 
sāriputta devadattaṃ rājagahe pakāsehī ”ti.  
 
 
 

“Pubbe mayā bhante devadattassa rājagahe vaṇṇo bhāsito mahiddhiko 
godhiputto mahānubhāvo godhiputto ’ti. Kathāhaṃ devadattaṃ rājagahe 
pakāsemī ”ti?  
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13. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự công bố về Devadatta trong 
thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất 
đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem 
điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là 
(của) chính Devadatta.’  
 
 

Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vậy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự công bố về Devadatta 
trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản 
chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên 
xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều 
ấy là (của) chính Devadatta.’ Đây là lời đề nghị.  
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng thực hiện hành 
sự công bố về Devadatta trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc 
bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội 
Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Đại đức nào đồng ý sự 
thực hiện hành sự công bố về Devadatta trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản 
chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta 
làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, 
Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta’ 
xin im lặng; vị nào không đồng ý, có thể nói lên.  
 
 

Hành sự công bố về Devadatta trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của 
Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng 
thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, 
hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta’ đã được hội 
chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’”  
 
 

14. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Sāriputta rằng: - “Này Sāriputta, 
chính vì điều ấy ngươi hãy công bố về Devadatta ở trong thành Rājagaha.”  
 
 

- “Bạch ngài, trước đây ở trong thành Rājagaha con đã khen ngợi về 
Devadatta rằng: ‘Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có 
đại năng lực!’ Bạch ngài, làm sao con công bố về Devadatta ở trong thành 
Rājagaha được?”  
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“Nanu tayā sāriputta, bhūtoyeva devadattassa rājagahe vaṇṇo bhāsito 
mahiddhiko godhiputto mahānubhāvo godhiputto ”ti.  
 
 
 

“Evaṃ bhante ”ti. 
 
 

“Evameva kho tvaṃ sāriputta bhūtaññeva devadattaṃ rājagahe pakāsehī 
”ti.  
 
 

“Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā sāriputto bhagavato paccassosi.  
 
 
 

Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi:  
 
 

“Tena hi bhikkhave saṅgho sāriputtaṃ sammannatu devadattaṃ 
rājagahe pakāsetuṃ: ‘Pubbe devadattassa aññā pakati ahosi. Idāni aññā 
pakati. Yaṃ devadatto kareyya kāyena vācāya na tena buddho vā dhammo vā 
saṅgho vā daṭṭhabbo devadatto va tena daṭṭhabbo ’ti. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbo: Paṭhamaṃ sāriputto yācitabbo. Yācitvā vyattena 
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
āyasmantaṃ sāriputtaṃ sammanneyya devadattaṃ rājagahe pakāsetuṃ: 
‘Pubbe devadattassa aññā pakati —pe— devadatto va tena daṭṭhabbo ’ti. Esā 
ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho āyasmantaṃ sāriputtaṃ sammannati 
devadattaṃ rājagahe pakāsetuṃ: ‘Pubbe devadattassa aññā pakati —pe— 
devadatto va tena daṭṭhabbo ’ti. Yassāyasmato khamati āyasmato 
sāriputtassa sammati devadattaṃ rājagahe pakāsetuṃ: ‘Pubbe devadattassa 
aññā pakati —pe— devadatto va tena daṭṭhabbo ’ti, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Sammato saṅghena āyasmā sāriputto devadattaṃ rājagahe pakāsetuṃ: 
‘Pubbe devadattassa aññā pakati ahosi idāni aññā pakati. —pe— devadatto va 
tena daṭṭhabbo ’ti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī 
’”ti.  
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- “Này Sāriputta, khi ngươi khen ngợi về Devadatta ở trong thành 
Rājagaha rằng: ‘Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có đại 
năng lực!’ phải chăng là đúng sự thật?”  
 
 

- “Bạch ngài, đúng vậy.”  
 
 

- “Này Sāriputta, cũng tương tợ như vậy, ngươi hãy công bố đúng sự thật 
về Devadatta ở trong thành Rājagaha.”  
 
 

- “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Sāriputta đã đáp lời đức Thế Tôn.  
 
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy chỉ định Sāriputta để 
công bố về Devadatta ở trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc 
bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội 
Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Và này các tỳ khưu, 
nên chỉ định như vầy: Trước tiên, Sāriputta cần được yêu cầu; sau khi yêu 
cầu, hội chúng cần được thông qua bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Sāriputta để công bố về 
Devadatta ở trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây 
khác, ―(như trên)― mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Đây là lời 
đề nghị.  
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
Sāriputta để công bố về Devadatta trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của 
Devadatta trước đây khác, ―(như trên)― mà nên xem điều ấy là (của) chính 
Devadatta.’ Đại đức nào đồng ý sự chỉ định Sāriputta để công bố về 
Devadatta trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây 
khác, ―(như trên)― mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta’ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý, có thể nói lên.  
 
 

Đại đức Sāriputta đã được hội chúng chỉ định để công bố về Devadatta 
trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, ―(như 
trên)― mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
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Sammato ca kho āyasmā sāriputto sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ 
rājagahaṃ pavisitvā devadattaṃ rājagahe pakāsesi: “Pubbe devadattassa 
aññā pakati ahosi. Idāni aññā pakati ―pe― devadatto va tena daṭṭhabbo ”ti. 
Tattha ye te manussā assaddhā appasannā dubbuddhino te evamāhaṃsu: 
“Usūyakā ime samaṇā sakyaputtiyā devadattassa lābhasakkāraṃ usūyantī 
”ti. Ye pana te manussā saddhā pasannā paṇḍitā buddhimanto te 
evamāhaṃsu: “Na kho idaṃ orakaṃ bhavissati, yathā bhagavā devadattaṃ 
rājagahe pakāsāpetī ”ti.  
 
 
 
 
 

15. Atha kho devadatto yena ajātasattu kumāro tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā ajātasattuṃ kumāraṃ etadavoca: “Pubbe kho kumāra 
manussā dīghāyukā etarahi appāyukā. Ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ 
tvaṃ kumāro ’va samāno kālaṃ kāreyyāsi. Tena hi tvaṃ kumāra, pitaraṃ 
hantvā rājā hohi. Ahaṃ bhagavantaṃ hantvā buddho bhavissāmī ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho ajātasattu kumāro ‘ayyo kho devadatto mahiddhiko 
mahānubhāvo. Jāneyyāpi1 ayyo devadatto ’ti ūruyā potthanikaṃ2 bandhitvā 
divā divassa bhīto ubbiggo ussaṅkī utrasto sahasā antepuraṃ pāvisi. 
Addasāsuṃ3 kho antepure upacārakā4 mahāmattā ajātasattuṃ kumāraṃ divā 
divassa bhītaṃ ubbiggaṃ ussaṅkiṃ utrastaṃ sahasā antepuraṃ pavisantaṃ. 
Disvāna aggahesuṃ, te vicinantā ūruyā potthanikaṃ baddhaṃ disvāna 
ajātasattuṃ kumāraṃ etadavocuṃ: “Kiṃ tvaṃ kumāra kattukāmo ’sī ”ti?  
 

 
“Pitaramhi5 hantukāmo ”ti.  

 

 
“Kenāsi ussāhito ”ti?  

 

 
“Ayyena devadattenā ”ti.  

 

 
Ekacce mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu: “Kumāro ca hantabbo 

devadatto ca sabbe ca bhikkhū hantabbā ”ti.  

                                                   
1 jāneyyāsi - Ma;   3 addasaṃsu - Syā.  
   jāneyyāti - PTS.  4 antepurapālakā - Syā. 
2 potthaniyaṃ - Sīmu.  5 pitaraṃ - Syā. 
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Và khi đã được chỉ định, đại đức Sāriputta cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi 
vào thành Rājagaha và đã công bố về Devadatta trong thành Rājagaha rằng: 
“Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. ―(như 
trên)― mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.” Ở nơi ấy, những người 
nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói 
như vầy: “Các Sa-môn Thích tử này ganh tỵ. Họ ganh tỵ với sự lợi lộc và 
trọng vọng của Devadatta.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng 
suốt, những người ấy đã nói như vầy: “Việc đức Thế Tôn cho công bố về 
Devadatta trong thành Rājagaha như thế này chẳng có gì sai trái!”  
 
 
 
 

15. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajātasattu, sau khi đến đã 
nói với hoàng tử Ajātasattu điều này: - “Tâu hoàng tử, trước đây loài người 
sống thọ, bây giờ yểu thọ. Điều thực tế cần được biết là ngài có thể chết đi 
trong lúc vẫn còn là hoàng tử; tâu hoàng tử, chính vì điều ấy ngài hãy giết cha 
và lên làm vua. Ta sẽ giết đức Thế Tôn và trở thành đức Phật.”  
 
 
 
 

Sau đó, hoàng tử Ajātasattu (nghĩ rằng): ‘Ngài Devadatta có đại thần lực, 
có đại năng lực; ngài Devadatta đương nhiên có thể biết được’ nên vào lúc 
sáng sớm đã buộc con dao găm ở đùi, rồi (với vẻ) khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, 
hồi hộp đã xông vào hậu cung một cách vội vã. Các vị quan đại thần bảo vệ 
hậu cung đã nhìn thấy hoàng tử Ajātasattu vào lúc sáng sớm (với vẻ) khiếp 
đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp đang xông vào hậu cung một cách vội vã, sau khi 
nhìn thấy họ đã giữ lại. Trong lúc khám xét, họ đã thấy con dao găm buộc ở 
đùi nên đã nói với hoàng tử Ajātasattu điều này: - “Tâu hoàng tử, ngài có ý 
định làm điều gì vậy?”  
 
 
 

- “Ta có ý định giết cha.”  
 
 
 

- “Do ai xúi giục?”  
 
 
 

- “Do ngài đại đức Devadatta.”  
 
 
 

Một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vầy: - “Hoàng tử phải bị giết chết, 
Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết.”  
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Ekacce mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu: “Na bhikkhū hantabbā, na 
bhikkhū kiñci aparajjhanti. Kumāro ca hantabbo devadatto cā ”ti.  

 
Ekacce mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu: “Na kumāro ca hantabbo na 

devadatto, na bhikkhū hantabbā. Rañño ārocetabbaṃ. Yathā rājā vakkhati 
tathā karissāmā ”ti.  

  
Atha kho te mahāmattā ajātasattuṃ kumāraṃ ādāya yena rājā māgadho 

seniyo bimbisāro tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā rañño māgadhassa 
seniyassa bimbisārassa etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Kathaṃ bhaṇe mahāmattehi mati katā ”ti?  

 
“Ekacce deva mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu: ‘Kumāro ca hantabbo 

devadatto ca sabbe ca bhikkhū hantabbā ’ti. Ekacce mahāmattā evaṃ matiṃ 
akaṃsu: ‘Na bhikkhū hantabbā na bhikkhū kiñci aparajjhanti. Kumāro ca 
hantabbo devadatto cā ’ti. Ekacce mahāmaccā evaṃ matiṃ akaṃsu: ‘Na 
kumāro hantabbo na devadatto, na bhikkhū hantabbā. Rañño ārocetabbaṃ. 
Yathā rājā vakkhati tathā karissāmā ”ti.  

 
“Kiṃ bhaṇe karissati buddho vā dhammo vā saṅgho vā? Nanu bhagavatā 

paṭigacceva devadatto rājagahe pakāsāpito: ‘Pubbe devadattassa aññā pakati 
ahosi, idāni aññā pakati, yaṃ devadatto kareyya kāyena vācāya na tena 
buddho vā dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo, devadattova tena daṭṭhabbo ”ti.  

 
Tattha ye te mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu: “Kumāro ca hantabbo 

devadatto ca sabbe ca bhikkhū hantabbā ”ti, te abhabbe1 akāsi. Ye te 
mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu: “Na bhikkhū hantabbā na bhikkhū kiñci 
aparajjhanti. Kumāro ca hantabbo devadatto cā ”ti, te nīce ṭhāne ṭhapesi. Ye 
te mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu: “Na kumāro ca hantabbo na devadatto, 
na bhikkhū hantabbā. Rañño ārocetabbaṃ. Yathā rājā vakkhati tathā 
karissāmā ”ti, te ucce ṭhāne ṭhapesi.  

 
Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro ajātasattuṃ kumāraṃ 

etadavoca: “Kissa maṃ tvaṃ kumāra hantukāmo ’sī ”ti? “Rajjenamhi deva 
atthiko ”ti.  

 
“Sace kho tvaṃ kumāra rajjena atthiko etaṃ te rajjan ”ti. Ajātasattussa 

kumārassa rajjaṃ niyyādesi.  
                                                   
1 aṭṭhāne - Ma, Syā.  
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Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: - “Các tỳ khưu không 
phải chết. Các vị tỳ khưu không làm tổn hại điều gì. Còn hoàng tử và 
Devadatta phải bị giết chết.”  

 
Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: - “Hoàng tử không phải 

chết, Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình 
báo lên đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế ấy.”  

 
Sau đó, các quan đại thần ấy đã đưa hoàng tử Ajātasattu đi đến gặp đức 

vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã trình báo sự việc ấy lên 
đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha.  

 
- “Này các khanh, các quan đại thần đã có ý kiến thế nào?”  

 
- “Tâu bệ hạ, một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vầy: ‘Hoàng tử phải 

bị giết chết, Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết.’ Một số quan 
đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: ‘Các tỳ khưu không phải chết. Các vị tỳ 
khưu không làm điều gì tổn hại. Còn hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết.’ 
Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: ‘Hoàng tử không phải chết, 
Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình báo lên 
đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy.’”  

 
- “Này các khanh, đức Phật, hoặc Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng sẽ làm điều 

gì? Chẳng phải đức Thế Tôn đã cảnh giác và đã cho công bố về Devadatta 
trong thành Rājagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản 
chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên 
xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều 
ấy là (của) chính Devadatta’ hay sao?”  

 
Tại nơi ấy, những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử 

phải bị giết chết, Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết,” đức vua 
đã cách chức những vị ấy. Những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: 
“Các tỳ khưu không phải chết. Các vị tỳ khưu không làm điều gì tổn hại. Chỉ 
có hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết,” đức vua đã giáng chức những vị 
ấy. Những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử không phải 
chết, Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình 
báo lên đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy,” đức 
vua đã thăng chức những vị ấy.  

 
Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với hoàng tử 

Ajātasattu điều này: - “Này hoàng tử, tại sao con có ý định giết ta?” - “Tâu bệ 
hạ, con muốn được vương quyền.”  

 
- “Này hoàng tử, nếu con muốn được vương quyền, thì vương quyền này 

là của con.” Rồi đã trao vương quyền cho hoàng tử Ajātasattu.  




