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7. GHATĪKĀRAPAÑHO 
 

1. “Bhante nāgasena bhāsitampetaṃ bhagavatā: ‘Ghaṭīkārassa 
kumbhakārassa āvesanaṃ sabbaṃ temāsaṃ ākāsacchadanaṃ 
aṭṭhāsi na cābhivassī ’ti.1 Punaca bhaṇitaṃ: ‘Kassapassa tathāgatassa kuṭi 
ovassatī ’ti. Kissa pana bhante nāgasena tathāgatassa evamussannakusala-
mūlassa kuṭi ovassati? Tathāgatassa nāma so ānubhāvo icchitabbo. Yadi 
bhante nāgasena ghaṭīkārassa kumbhakārassa āvesanaṃ anovassaṃ 
ākāsacchadanaṃ ahosi, tena hi ‘tathāgatassa kuṭi ovassatī ’ti yaṃ vacanaṃ, 
taṃ micchā. Yadi tathāgatassa kuṭi ovassati, tena hi ‘ghaṭīkārassa 
kumbhakārassa āvesanaṃ anovassakaṃ ahosi ākāsacchadanan ’ti tampi 
vacanaṃ micchā. Ayampi ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto. So tayā 
nibbāhitabbo ”ti.  
 
 
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā: ‘Ghaṭīkārassa kumbhakārassa 
āvesanaṃ sabbaṃ temāsaṃ ākāsacchadanaṃ aṭṭhāsi na cābhivassī ’ti. 
Bhaṇitañca: ‘Kassapassa tathāgatassa kuṭi ovassatī ’ti. Ghaṭīkāro mahārāja 
kumbhakāro sīlavā kalyānadhammo ussannakusalamūlo andhe jiṇṇe 
mātāpitaro poseti. Tassa asammukhā anāpucchāyevassa ghare tiṇaṃ haritvā 
bhagavato kuṭiṃ chādesuṃ. So tena tiṇaharaṇena akampitaṃ asañcalitaṃ 
susaṇṭhitaṃ vipulamasamaṃ pītiṃ paṭilabhi, bhiyyo somanassañca atulaṃ 
uppādesi: ‘Aho vata me bhagavā lokuttamo suvissattho ’ti. Tena tassa 
diṭṭhadhammiko vipāko nibbatto. Na hi mahārāja tathāgato tāvatakena 
vikārena calati.  
 
 
 
 

Yathā mahārāja sineru girirājā anekasatasahassavātasampahārenāpi na 
kampati na calati, mahodadhi varapavarasāgaro anekasatanahuta-
mahāgaṅgāsatasahassehipi na pūrati, na vikāramāpajjati, evameva kho 
mahārāja tathāgato na tāvatakena vikārena calati.  
 
 

Yaṃ pana mahārāja tathāgatassa kuṭi ovassati, taṃ mahato janakāyassa 
anukampāya. Dve ’me mahārāja atthavase sampassamānā tathāgatā sayaṃ 
nimmitaṃ paccayaṃ na paṭisevanti ‘ayaṃ aggadakkhiṇeyyo satthā ’ti 
bhagavato paccayaṃ datvā devamanussā sabbaduggatito parimuccissantī ’ti. 
‘Pāṭihāriyaṃ2 dassetvā vuttiṃ pariyesantī ’ti mā aññe upavadeyyun ’ti, ime 
dve atthavase sampassamānā tathāgatā sayaṃ nimmitaṃ paccayaṃ na 
paṭisevanti.  

                                                   
1 na devotivassī ti - Ma, evaṃ sabbattha.  
2 pāṭihīraṃ - Ma, PTS. 
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7. CÂU HỎI VỀ GHATĪKĀRA:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
‘Căn nhà của người thợ gốm Ghaṭīkāra, có mái che là bầu trời, đã 
tồn tại suốt cả ba tháng, và đã không bị nước mưa.’ Và thêm nữa, 
Ngài đã nói rằng: ‘Cốc liêu của đức Như Lai Kassapa bị mưa dột.’ 
Thưa ngài Nāgasena, tại sao cốc liêu của đức Như Lai Kassapa, bậc có thiện 
căn đầy đủ như thế, lại bị mưa dột?  Oai lực ấy của đức Như Lai là điều đáng 
được ao ước. Thưa ngài Nāgasena, nếu căn nhà của người thợ gốm 
Ghaṭīkāra, có mái che là bầu trời, đã không có mưa dột, như thế thì lời nói 
rằng: ‘Cốc liêu của đức Như Lai Kassapa bị mưa dột’ là sai trái. Nếu cốc liêu 
của đức Như Lai Kassapa bị mưa dột, như thế thì lời nói rằng: ‘Căn nhà của 
người thợ gốm Ghaṭīkāra, có mái che là bầu trời, đã không có mưa dột’ cũng 
là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Căn nhà 
của người thợ gốm Ghaṭīkāra, có mái che là bầu trời, đã tồn tại suốt cả ba 
tháng, và đã không bị nước mưa.’ Và Ngài đã nói rằng: ‘Cốc liêu của đức Như 
Lai Kassapa bị mưa dột.’ Tâu đại vương, người thợ gốm Ghaṭīkāra là người 
có giới hạnh, có thiện pháp, có thiện căn đầy đủ, đang nuôi dưỡng cha mẹ 
mù lòa già yếu. (Các tỳ khưu) không có mặt của vị ấy, còn chưa có hỏi ý, đã 
lấy đi cỏ (lợp mái) ở nhà của vị ấy rồi che mái cho cốc liêu của đức Thế Tôn. 
Vị ấy, với việc lấy đi cỏ (lợp mái) ấy, đã đạt được niềm vui bao la, không thể 
sánh bằng, không bị lay chuyển, không bị dao động, được duy trì vững chắc, 
và còn làm sanh lên tâm hoan hỷ không thể ước lượng hơn thế nữa: ‘Ôi, quả 
nhiên đức Thế Tôn, bậc tối thượng ở thể gian, được ta vô cùng tin tưởng!’ Do 
việc ấy, quả thành tựu hiện tiền đã sanh lên cho vị ấy. Tâu đại vương, bởi vì 
đức Như Lai không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn.  
 

Tâu đại vương, giống như núi chúa Sineru cũng không rúng động không 
dao động bởi sự dồn dập của hàng trăm ngàn cơn gió; đại dương, biển cả cao 
quý và ưu tú, cũng không tràn đầy, không đi đến sự xáo trộn vì hàng trăm 
vạn trăm ngàn con sông lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai 
không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn.  
 

Tâu đại vương, hơn nữa về việc cốc liêu của đức Như Lai bị mưa dột, việc 
ấy là vì lòng thương tưởng đối với số đông nhân loại. Tâu đại vương, trong 
khi xem xét hai điều lợi ích này, các đức Như Lai không sử dụng vật thiết yếu 
được tự mình hóa hiện ra: -Chư Thiên và nhân loại (nghĩ rằng): ‘Bậc Đạo Sư 
này là bậc đáng cúng dường hạng nhất’ sẽ dâng cúng vật thiết yếu đến đức 
Thế Tôn và sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả cảnh giới khổ đau -Chớ 
để những kẻ khác chê trách rằng: ‘Những vị này phô diễn điều kỳ diệu và tầm 
cầu sinh kế.’ Trong khi xem xét hai điều lợi ích này, các đức Như Lai không 
sử dụng vật thiết yếu được tự mình hóa hiện ra.  
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Yadi mahārāja sakko vā taṃ kuṭiṃ anovassaṃ kareyya brahmā vā sayaṃ 
vā, sāvajjaṃ bhaveyya, taṃ yeva karaṇaṃ1 sadosaṃ saniggahaṃ: ‘Ime 
vibhūtaṃ2 katvā lokaṃ sammohenti adhikataṃ karontī ’ti. Tasmā taṃ 
kāraṇaṃ vajjanīyaṃ. Na mahārāja tathāgatā vatthuṃ yācanti. Tāya 
avatthuyācanāya aparibhāsiyā bhavantī ”ti.  
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Ghaṭīkārapañho sattamo.  
 

***** 
 

 

                                                   
1 kāraṇaṃ - PTS, Sīmu.  
2 vibhūsaṃ - PTS, Sīmu. 
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Tâu đại vương, nếu (Chúa Trời) Sakka hoặc đấng Brahmā, hoặc tự thân 
(đức Thế Tôn) làm cho cốc liêu ấy hết mưa dột thì có thể có điều đáng nói; 
chính việc làm ấy là có sự sai trái, có sự khiển trách rằng: ‘Những người này 
gây ra chuyện rồi mê hoặc thế gian, làm việc có tính chất dư thừa.’ Do đó, 
việc làm ấy là đáng bị chê trách. Tâu đại vương, các đức Như Lai không cầu 
xin vật chất. Do việc không cầu xin vật chất ấy, các Ngài không đáng bị quở 
trách.”  
 

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

Câu hỏi về Ghaṭīkāra là thứ bảy.  
 

***** 
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