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Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi        Meṇḍakapañhā 
 

5. BHAGAVATO  
LĀBHANTARĀYAPAÑHO 

 
1. “Bhante nāgasena, tumhe bhaṇatha: ‘Lābhī tathāgato cīvara-

piṇḍapāta-senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānan’ti. Puna 
ca tathāgato pañcasālaṃ brāhmaṇagāmaṃ piṇḍāya pavisitvā 
kiñcideva alabhitvā yathādhotena pattena nikkhanto ’ti. Yadi bhante 
nāgasena tathāgato lābhī cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja-
parikkhārānaṃ, tena hi ‘pañcasālaṃ brāhmaṇagāmaṃ piṇḍāya pavisitvā 
kiñcideva piṇḍapātaṃ alabhitvā1 yathādhotena pattena nikkhanto ’ti taṃ 
vacanaṃ micchā.2 Yadi pañcasālābrāhmaṇagāmaṃ piṇḍāya pavisitvā 
kiñcideva piṇḍapātaṃ alabhitvā1 yathādhotena pattena nikkhanto, tena hi 
‘lābhī tathāgato cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilāna-paccayabhesajja-
parikkhāran ’ti tampi vacanaṃ micchā. Ayampi ubhatokoṭiko pañho 
sumahanto dunnibbeṭho tavānuppatto. So tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 

2. “Lābhī mahārāja tathāgato cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānapaccaya-
bhesajja-parikkhārānaṃ. Pañcasālaṃ brāhmaṇagāmaṃ piṇḍāya pavisitvā 
kiñcideva alabhitvā yathādhotena pattena nikkhanto. Tañca pana kammaṃ 
mārassa pāpimato kāraṇā ”ti.3  

“Tena hi bhante nāgasena bhagavato gaṇanapathavītivattakappe4 
abhisaṅkhataṃ kusalaṃ kinti niṭṭhitaṃ? Adhunuṭṭhitena mārena pāpimatā 
taṃ kusalabalavegavipphāraṃ5 kinti pihitaṃ? Tena hi bhante nāgasena 
tasmiṃ vatthusmiṃ dvīsu ṭhānesu upavādo āgacchati, kusalato pi akusalaṃ 
balavataraṃ hoti, buddhabalato ’pi mārabalaṃ balavataraṃ hoti. Kena 
kāraṇena6 rukkhassa mūlato ’pi aggaṃ bhārataraṃ hoti, guṇasampari-
kiṇṇato ’pi pāpiyaṃ balavataraṃ hotī ”ti?  
 

3. “Na hi7 mahārāja tāvakatena kusalato ’pi akusalaṃ balavataraṃ nāma 
hoti, na buddhabalato ’pi mārabalaṃ balavataraṃ hoti. Api cettha kāraṇaṃ 
icchitabbaṃ. Yathā mahārāja puriso rañño cakkavattissa madhuṃ vā 
madhupiṇḍikaṃ vā aññaṃ vā upāyanaṃ abhihareyya, tamenaṃ rañño 
dvārapālo evaṃ vadeyya: ‘Akālo hi bho ayaṃ rañño dassanāya, tena hi bho 
tava upāyanaṃ gahetvā sīghasīghaṃ paṭinivatta. Mā te rājā daṇḍaṃ pāpeyyā 
’ti.8 Tato so puriso daṇḍabhayā tasito ubbiggo taṃ upāyanaṃ ādāya sīgha-
sīghaṃ paṭinivatteyya. Api nu kho so mahārāja cakkavattī9 tāvatakena 
upāyanavikalamattakena dvārapālato dubbalataro nāma hoti, aññaṃ vā 
pana kiñci upāyanaṃ labheyyā ”ti?10  

                                                   
1 kiñcideva alabhitvā - Ma, PTS. 
2 yaṃ vacanaṃ taṃ micchā - Ma, PTS. 
3 tañca pana mārassa pāpimato kāraṇā ti - Ma, PTS. 
4 gaṇanapathaṃ vītivattakappe - Ma, PTS. 
5 kusalassa balavegaṃ - Ma; kusalaṃ balavegavihāraṃ - PTS. 
6 tena hi - Ma, PTS. 
7 na - Ma, PTS. 
8 pure tava rājā daṇḍaṃ dhāressatī ti - Ma, PTS. 
9 so mahārāja rājā cakkavattī - Ma.  
10 upāyanaṃ na labheyyā ti - Ma, PTS. 
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5. CÂU HỎI VỀ SỰ CHƯỚNG NGẠI  
TRONG VIỆC THỌ NHẬN CỦA ĐỨC THẾ TÔN:  

 
1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Đức Thế Tôn có được sự 

thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và 
thuốc chữa bệnh.’ Và thêm nữa, ‘Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất 
thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasālā đã không nhận được bất cứ 
vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế.’ Thưa 
ngài Nāgasena, nếu đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc chữa bệnh, như thế thì lời nói rằng: 
‘Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasālā, đã 
không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch 
như thế’ là sai trái. Nếu đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà-
la-môn Pañcasālā, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình 
bát đã được rửa sạch như thế, như thế thì lời nói rằng: ‘Đức Thế Tôn có được 
sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc chữa 
bệnh’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vô cùng quan 
trọng, khó tháo gỡ, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc chữa bệnh. Ngài, sau khi đi vào khất 
thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasālā, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi 
đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Tuy nhiên việc làm ấy có lý 
do là bởi Ma Vương ác độc.”  

“Thưa ngài Nāgasena, như thế thì thiện pháp của đức Thế Tôn, được tạo 
lập theo cách thức tính toán bằng kiếp sống đã trải qua, đã được hoàn tất như 
thế nào? Sự triển khai về tốc độ và năng lực của thiện pháp ấy đã bị Ma 
Vương ác độc, kẻ mới xuất hiện vào lúc này, đóng lại như thế nào? Thưa ngài 
Nāgasena, như thế thì trong sự việc này sự chỉ trích tiếp cận dựa trên hai cơ 
sở: Bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma Vương 
có sức mạnh hơn cả năng lực của đức Phật. Vì lý do gì mà cây cối lại có ngọn 
mang nặng hơn cả rễ? Và điều ác lại có sức mạnh hơn cả đức hạnh đã được 
tích tụ?”  
 

3. “Tâu đại vương, đương nhiên chỉ với chừng ấy thì không thể nói là bất 
thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma Vương có sức 
mạnh hơn cả năng lực của đức Phật. Vậy thì lý do ở trường hợp này là được 
mong mỏi. Tâu đại vương, giống như có người đàn ông đem mật ong, hoặc 
bánh mật ong, hoặc tặng phẩm dâng lên đức Chuyển Luân Vương, người gác 
cổng của đức vua nói với người ấy như vầy: ‘Này ông, nay không phải là thời 
điểm để diện kiến đức vua. Này ông, như thế thì ông hãy cầm lấy tặng phẩm 
của ông và mau mau đi trở lui. Chớ để đức vua giáng hình phạt đến ông.’ Do 
đó, người đàn ông ấy bị run rẩy, bị chấn động do nỗi sợ hãi về hình phạt, liền 
cầm lấy tặng phẩm ấy và mau mau đi trở lui. Tâu đại vương, phải chăng chỉ 
với từng ấy sự việc không đúng thời điểm của tặng phẩm mà gọi là đức 
Chuyển Luân ấy có năng lực kém hơn người gác cổng, hay là đức Chuyển 
Luân còn có thể nhận bất cứ tặng phẩm nào khác nữa?”  
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4. “Na hi bhante. Issāpakato so dvārapālo1 upāyanaṃ nivāreti.2 Aññena 
dvārena3 satasahassaguṇampi rañño upāyanaṃ upetī ”ti.  
 
 

“Evameva kho mahārāja issāpakato māro pāpimā pañcasālake 
brāhmaṇagahapatike anvāvisi. Aññāni pana anekāni devatāsatasahassāni 
amataṃ dibbojaṃ gahetvā upagatāni bhagavato kāye ojaṃ odahissāmā ’ti 
bhagavantaṃ namassamānā pañjalikāni ṭhitānī ”ti.  
 
 

“Hotu bhante nāgasena. Sulabhā bhagavato cattāro paccayā loke uttama-
purisassa, tāvatakaṃ piṇḍiyaṃ yathicchitaṃ labbhati.4 Yācito5 bhagavā 
devamanussehi cattāro paccaye paribhuñjati. Api ca kho pana mārassa yo 
adhippāyo so tāvatakena siddho, yaṃ so bhagavato bhojanassa 
antarāyamakāsi. Ettha me bhante kaṅkhā nacchijjati. Vimatijāto ’haṃ 
saṃsayaṃ pakkhanno.6 Na me tattha mānasaṃ pakkhandati yaṃ 
tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa sadevake loke aggapuggala-
varassa kusalavarapuññasambhavassa asamassa7 anupamassa 
appaṭisamassa chavako lāmako paritto pāpo anariyo8 vipanno9 māro 
lābhantarāyamakāsī ”ti.  
 
 
 
 
 

5. “Cattāro kho mahārāja antarāyā: adiṭṭhantarāyo uddissakaṭantarāyo 
upakkhaṭantarāyo paribhogantarāyo ’ti. Tattha adiṭṭhantarāyo nāma10 
anodissa adassanena abhisaṅkhaṭaṃ koci antarāyaṃ karoti: ‘kiṃ parassa 
dinnenā ’ti. Ayaṃ adiṭṭhantarāyo nāma. Katamo uddissakaṭantarāyo? 
Idhekaccaṃ puggalaṃ upadisitvā uddissa bhojanaṃ paṭiyattaṃ hoti, taṃ 
koci antarāyaṃ karoti. Ayaṃ uddissakaṭantarāyo nāma. Katamo 
upakkhaṭantarāyo? Idha yaṃ kiñci upakkhaṭaṃ hoti apaṭiggahītaṃ. 
Tattha koci antarāyaṃ karoti. Ayaṃ upakkhaṭantarāyo nāma. Katamo 
paribhogantarāyo? Idha yaṃ kiñci paribhogaṃ,11 tattha koci antarāyaṃ 
karoti. Ayaṃ paribhogantarāyo nāma. Ime kho mahārāja cattāro antarāyā.  
 

                                                   
1 issāpakato so bhante dvārapālo - Ma, PTS. 
2 nivāresi - Ma, PTS. 
3 aññena pana dvārena - Ma, PTS. 
4 tāvatakaṃ piṇḍiyaṃ yathicchitaṃ labbhati - itipāṭho Ma, PTS potthakesu natthi.  
5 yācitova - Ma, PTS. 
6 vimatijātohaṃ tattha saṃsayapakkhando - Ma; vimatijāto ’haṃ tattha saṃsayapakkhanno 
- PTS. 
7 asamasamassa - Ma.  
8 chavakaṃ lāmakaṃ parittaṃ pāpaṃ anariyaṃ - Ma, PTS.  
9 vipannaṃ - Ma; PTS potthake itisaddo natthi.  
10 katamo adiṭṭhantarāyo - Ma.  
11 paribhoge kenaci aguṇena kukkuccaṃ uppādayitvā - Sīmu. 
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4. “Thưa ngài, không đúng. Do bản chất ganh ghét mà người gác cổng ấy 
ngăn chặn tặng phẩm. Tuy nhiên tặng phẩm của đức vua, thậm chí có phẩm 
chất cả trăm ngàn lần, đi đến bằng cánh cửa khác.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do bản chất ganh ghét mà Ma Vương 
ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasālā. Trái lại, hàng trăm 
ngàn Thiên nhân mang theo thuốc bất tử, là dưỡng chất của cõi trời, đến gần 
lễ bái đức Thế Tôn rồi đứng chắp tay (thưa rằng): ‘Chúng tôi sẽ đặt dưỡng 
chất vào cơ thể của đức Thế Tôn.’”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, hãy là vậy. Đối với đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng 
Nhân ở thế gian, bốn món vật dụng là dễ dàng nhận được, chừng ấy thức ăn 
được thọ nhận theo như ước muốn. Được thỉnh cầu bởi chư Thiên và nhân 
loại mà đức Thế Tôn thọ dụng bốn món vật dụng. Tuy nhiên, ý định của Ma 
Vương có sự thành tựu liền tức thời, là việc Ma Vương đã tạo ra sự chướng 
ngại về vật thực đến đức Thế Tôn. Thưa ngài, trong việc này nỗi hoài nghi của 
trẫm không được cắt đứt. Trẫm bị sanh khởi nỗi phân vân, bị rơi vào sự nghi 
ngờ. Về việc ấy, tâm ý của trẫm không chấp nhận việc Ma Vương, là thây ma, 
hèn hạ, nhỏ nhoi, độc ác, không cao thượng, tội lỗi, đã tạo ra sự chướng ngại 
trong việc thọ nhận của đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, nhân 
vật cao quý tối cao ở thế gian gồm cả chư Thiên, cội nguồn của những phước 
báu cao quý về thiện pháp, không ai sánh bằng, không kẻ tương đương, 
không người tương xứng.”  
 
 
 
 
 

5. “Tâu đại vương, quả là có bốn sự chướng ngại: Chướng ngại do chưa 
được nhìn thấy, chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng ngại khi 
đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng. Ở đây chướng ngại do 
chưa được nhìn thấy nghĩa là khi vật được làm xong còn chưa chỉ định 
(người nhận) do việc chưa nhìn thấy thì có người nào đó tạo ra sự chướng 
ngại rằng: ‘Có điều gì với việc cho đến người khác?’ Đây gọi là chướng ngại 
do chưa được nhìn thấy. Chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận) là 
thế nào? Ở đây, vật thực là được chuẩn bị dành cho, được chỉ định cho một 
cá nhân, rồi có người nào đó tạo ra sự chướng ngại cho người ấy. Đây gọi là 
chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận). Chướng ngại khi đã được 
chuẩn bị xong là thế nào? Ở đây, bất cứ vật gì đã được chuẩn bị xong còn 
chưa được thọ nhận. Tại nơi ấy, có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây 
gọi là chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong. Chướng ngại về sự thọ 
dụng là thế nào? Ở đây là bất kỳ sự thọ dụng nào, tại nơi ấy có người nào đó 
tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại về sự thọ dụng. Tâu đại vương, 
đây là bốn sự chướng ngại.  

 287



Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi        Meṇḍakapañhā 
 

Yañca pana māro pāpimā pañcasālake brāhmaṇagahapatike anvāvisi, 
taṃ neva bhagavato paribhogaṃ na upakkhaṭaṃ na uddissakaṭaṃ anāgataṃ 
asampattaṃ. Adassanena tassa1 antarāyaṃ kataṃ. Taṃ pana nekassa 
bhagavato yeva. Atha kho ye te tena samayena nikkhantā abbhāgatā, sabbe 
’pi te taṃ divasaṃ bhojanaṃ na labhiṃsu. Nāhantaṃ mahārāja passāmi 
sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya 
sadevamanussāya yo tassa bhagavato uddissakaṭassa upakkhaṭassa 
paribhogantarāyaṃ kareyya.2 Sace koci issāya uddissakaṭassa upakkhaṭassa 
paribhogantarāyaṃ kareyya,3 phaleyya tassa muddhā satadhā vā sahassadhā 
vā.  
 
 
 
 
 

6. Cattāro ’me mahārāja tathāgatassa kenaci anāvaraṇīyā guṇā. Katame 
cattāro? Lābho mahārāja bhagavato uddissakaṭo upakkhaṭo na sakkā kenaci 
tassa3 antarāyaṃ kātuṃ. Sarīrānugatā mahārāja bhagavato byāmappabhā 
na sakkā kenaci antarāyaṃ kātuṃ. Sabbaññutaṃ mahārāja bhagavato 
ñāṇaratanaṃ na sakkā tassa4 kenaci antarāyaṃ kātuṃ. Jīvitassa4 mahārāja 
bhagavato na sakkā kenaci antarāyaṃ kātuṃ. Ime kho mahārāja cattāro 
tathāgatassa kenaci anāvaraṇīyā guṇā. Sabbe p’ ete mahārāja guṇā ekarasā 
arogā akuppā aparūpakkamā aphusāni kiriyāni. Adassanena mahārāja māro 
pāpimā nilīyitvā pañcasālake brāhmaṇagahapatike anvāvisi. Yathā mahārāja 
rañño paccante dese visame adassanena nilīyitvā corā panthaṃ dūsenti. Yadi 
pana rājā te core passeyya, api nu kho te corā sotthiṃ labheyyun ”ti?  
 

“Na hi bhante pharasunā phālāpeyya satadhā vā sahassadhā vā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

7. “Evameva kho mahārāja adassanena māro pāpimā nilīyitvā 
pañcasālake brāhmaṇagahapatike anvāvisi. Yathā vā pana mahārāja itthī 
sapatikā adassanena nilīyitvā parapurisaṃ sevati, evameva kho mahārāja 
adassanena māro pāpimā nilīyitvā pañcasālake brāhmaṇagahapatike 
anvāvisi. Yadi mahārāja itthī sāmikassa sammukhā parapurisaṃ sevati, api 
nu kho sā itthī sotthiṃ labheyyā ”ti?  
 

“Na hi bhante. Haneyyāpi taṃ bhante sāmiko vadheyyāpi bandheyyāpi 
dāsittaṃ vā upaneyyā ”ti.  

                                                   
1 tassa - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate.  
2 uddissakaṭaṃ upakkhaṭaṃ paribhogaṃ antarāyaṃ kareyya - Ma, PTS. 
3 tassa - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate.  
4 jīvitaṃ - Ma, PTS.  
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Hơn nữa, việc Ma Vương ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Pañcasālā là vật thọ dụng còn chưa thuộc về đức Thế Tôn, chưa được đem 
đến gần, chưa được chỉ định (người nhận), và Ngài còn chưa đi đến, chưa ngự 
đến; chướng ngại đã được tạo ra đối với Ngài là do việc chưa được nhìn thấy. 
Hơn nữa, việc ấy không phải chỉ riêng một mình đức Thế Tôn. Vào thời điểm 
ấy, thậm chí tất cả những người đã rời khỏi, đã đi đến vào ngày hôm ấy cũng 
đã không nhận được vật thực. Tâu đại vương, tôi không nhìn thấy người nào 
ở thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, có thể tạo ra chướng 
ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, 
chướng ngại về sự thọ dụng đối với đức Thế Tôn ấy được. Nếu có kẻ nào đó 
do ganh ghét rồi tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng 
ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng (đối với đức Thế 
Tôn) thì sẽ khiến cho đầu của kẻ ấy vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh.  
 

6. Tâu đại vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ 
người nào của đức Như Lai. Bốn đức tính gì? Tâu đại vương, lợi lộc đã được 
chỉ định dành cho đức Thế Tôn, đã được chuẩn bị xong, thì không người nào 
có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu đại vương, ánh sáng hào quang của 
đức Thế Tôn là di chuyển dọc theo thân, không người nào có thể tạo ra 
chướng ngại. Tâu đại vương, bản thể Toàn Tri là vật báu trí tuệ của đức Thế 
Tôn, không người nào có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu đại vương, 
không người nào có thể tạo ra chướng ngại đến mạng sống của đức Thế Tôn. 
Tâu đại vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào 
của đức Như Lai. Tâu đại vương, tất cả các đức tính này chỉ có một phẩm 
chất, không bị bệnh, không bị chuyển dịch, không có sự sánh kịp bởi những 
người khác, là những sự việc không bị đụng chạm. Tâu đại vương, nhờ vào 
việc không nhìn thấy, Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ 
Bà-la-môn ở Pañcasālā. Tâu đại vương, giống như ở các vùng biên địa không 
bằng phẳng của đức vua, nhờ vào việc không nhìn thấy, các kẻ cướp đã ẩn 
nấp rồi làm hư hỏng con đường. Tuy nhiên, nếu đức vua nhìn thấy các kẻ 
cướp ấy, phải chăng những kẻ cướp ấy có thể đạt được sự bình yên?”  
 

“Thưa ngài, không đúng. Đức vua có thể ra lệnh phanh thây bằng búa 
thành trăm mảnh hay ngàn mảnh.”  
 

7. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasālā. 
Tâu đại vương, hơn nữa giống như người đàn bà có chồng nhờ vào việc 
không nhìn thấy, ẩn núp rồi gần gũi người đàn ông khác, Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma Vương ác độc đã ẩn 
núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasālā. Tâu đại vương, nếu 
người đàn bà gần gũi người đàn ông khác trước mặt chồng, phải chăng người 
đàn bà ấy có thể đạt được sự bình yên?”  
 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người chồng có thể giết chết, hành 
hạ, giam cầm cô ấy, hoặc đem đi làm nô lệ.”  
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“Evameva kho mahārāja adassanena māro pāpimā nilīyitvā pañcasālake 
brāhmaṇagahapatike anvāvisi. Yadi mahārāja māro pāpimā bhagavato 
uddissakaṭassa upakkhaṭassa paribhogantarāyaṃ kareyya,1 phaleyya 
tassamuddhā satadhā vā sahassadhā vā ”ti.  
 
 
 

“Evametaṃ bhante nāgasena corikāya kataṃ mārena pāpimatā. Nilīyitvā 
māro pāpimā pañcasālake brāhmaṇagahapatike anvāvisi. Sace so bhante 
māro pāpimā bhagavato uddissakaṭassa upakkhaṭassa paribhogantarāyaṃ 
kareyya,1 muddhā vāssa phaleyya satadhā vā sahassadhā vā, kāyo vāssa 
bhusamuṭṭhi viya vikireyya.  
 
 

Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Bhagavato  
lābhantarāyapañho pañcamo.  

 
***** 

 

                                                   
1 uddissakaṭaṃ upakkhaṭaṃ paribhogaṃ antarāyaṃ kareyya - Ma, PTS.  
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasālā. 
Tâu đại vương, nếu Ma Vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định 
(người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ 
dụng đối với đức Thế Tôn thì có thể khiến cho đầu của Ma Vương bị vỡ ra 
thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, Ma Vương ác độc đã làm điều ấy tương tợ như kẻ 
cướp. Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Pañcasālā. Thưa ngài, nếu Ma Vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ 
định (người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về 
sự thọ dụng đối với đức Thế Tôn thì có thể khiến cho đầu của Ma Vương bị 
vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh, hoặc thân thể của Ma Vương có thể 
tan tác như là nắm trấu.  

Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 
 

Câu hỏi về sự chướng ngại  
trong việc thọ nhận của đức Thế Tôn là thứ năm.  

 
***** 
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