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VINAYAPIṬAKE 
 
 

MAHĀVAGGAPĀḶI 
 

PAṬHAMO BHĀGO  
 
 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.  
 

***** 
 
 

I. MAHĀKHANDHAKAṂ  
 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya 
tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho.  
 

2. Atha kho bhagavā bodhirukkhamūle sattāhaṃ ekapallaṅkena nisīdi 
vimuttisukhapaṭisaṃvedī.1 
 

3. Atha kho bhagavā rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ paṭiccasamuppādaṃ 
anulomapaṭilomaṃ manasākāsi:  
 

4. “Avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā 
nāmarūpaṃ, nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, saḷāyatanapaccayā phasso, 
phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, 
upādanapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ 
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.  
 

5. Avijjāyatveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho, saṅkhāranirodhā 
viññāṇanirodho, viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhā 
saḷāyatananirodho, saḷāyatananirodhā phassanirodho, phassanirodhā 
vedanānirodho, vedanānirodhā taṇhānirodho, taṇhānirodhā upādāna-
nirodho, upādananirodhā bhavanirodho, bhavanirodhā jātinirodho, 
jātinirodhā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī ”ti.  

                                                   
1 vimuttisukhaṃ paṭisaṃvedī - itipi pāṭho. 
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TẠNG LUẬT  
 
 

ĐẠI PHẨM 
 

TẬP MỘT 
 
 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
 

***** 
 
 

I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU: 
 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Uruvelā bên bờ sông Nerañjarā 
nơi cội cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác.  
 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngồi với thế kiết già ở cội cây bồ đề trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát.  
 

3. Khi ấy vào canh một của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng:  
 

4. “Vô minh duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức 
(sanh khởi), thức duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu 
xứ (sanh khởi), sáu xứ duyên cho xúc (sanh khởi), xúc duyên cho thọ (sanh 
khởi), thọ duyên cho ái (sanh khởi), ái duyên cho thủ (sanh khởi), thủ duyên 
cho hữu (sanh khởi), hữu duyên cho sanh (sanh khởi), sanh duyên cho lão, 
tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ 
uẩn này.  
 

5. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn tham ái của vô minh 
(đưa đến) sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự 
diệt tận của thức, do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc, 
do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ, do sự diệt tận 
của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc (đưa đến) sự 
diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của ái, do sự diệt 
tận của ái (đưa đến) sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ (đưa đến) sự 
diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của sanh, do sự 
diệt tận của sanh (đưa đến) lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não bị diệt tận. Như thế 
là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này.”  
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6. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ 
udānesi:  
 
 “Yadā have pātubhavanti dhammā 
 ātāpino jhāyato brāhmaṇassa,  
 athassa kaṅkhā vapayanti sabbā 
 yato pajānāti sahetudhamman ”ti.  
 
 

7. Atha kho bhagavā rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ paṭiccasamuppādaṃ 
anulomapaṭilomaṃ manasākāsi: “Avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā 
viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, —
pe— Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. —pe— 
nirodho hotī ”ti.  
 
 
 

8. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ 
udānesi:  
 
 “Yadā have pātubhavanti dhammā 
 ātāpino jhāyato brāhmaṇassa,  
 athassa kaṅkhā vapayanti sabbā 
 yato khayaṃ paccayānaṃ avedī ”ti.  
 

9. Atha kho bhagavā rattiyā pacchimaṃ yāmaṃ paṭiccasamuppādaṃ 
anulomapaṭilomaṃ manasākāsi: “Avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā 
viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, —
pe— Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. —pe— 
nirodho hotī ”ti.  
 
 

10. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ 
udānesi:  
 
 “Yadā have pātubhavanti dhammā 
 ātāpino jhāyato brāhmaṇassa,  
 vidhūpayaṃ tiṭṭhati mārasenaṃ 
 suriyo ’va1 obhāsayamantalikkhan ”ti.  
 

Bodhikathā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

                                                   
1 sūriyova - Ma, katthaci sūrova itipi dissati. 
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6. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này:  
 
 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà-la-môn đang tinh cần tham 
thiền thì tất cả điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó nhận biết rằng 
(mọi) việc là có nguyên nhân.” 
 
 

7. Sau đó vào canh giữa của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: “Vô minh 
duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức (sanh khởi), thức 
duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu xứ (sanh khởi), —
(như trên)— Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. —(như trên)— 
là sự diệt tận (của toàn bộ khổ uẩn này).”  
 
 

8. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi chính vào lúc ấy đức 
Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: 
 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà-la-môn đang tinh cần tham 
thiền thì tất cả điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó đã hiểu được 
sự tiêu hoại của các duyên.” 
 
 

9. Sau đó vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: “Vô minh 
duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức (sanh khởi), thức 
duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu xứ (sanh khởi), —
(như trên)— Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. —(như trên)— 
là sự diệt tận (của toàn bộ khổ uẩn này).”  
 
 

10. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này: 
 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà-la-môn đang tinh cần tham 
thiền, trong khi đánh tan binh đội của Ma Vương, (vị ấy) hiển hiện tợ như 
ánh mặt trời đang rọi sáng không gian.” 
 

Dứt phần giảng về sự Giác Ngộ. 
 

***** 
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1. Atha kho bhagavā sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā 
bodhirukkhamūlā yena ajapālanigrodho tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
ajapālanigrodhamūle1 sattāhaṃ ekapallaṅkena nisīdi vimuttisukha-
paṭisaṃvedī.  
 

2. Atha kho aññataro huhuṅkajātiko2 brāhmaṇo yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi, sammoda-
nīyaṃ kathaṃ sārānīyaṃ3 vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito 
kho so brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca: “Kittāvatā nu kho bho gotama, 
brāhmaṇo hoti? Katame ca pana brāhmaṇakaraṇā. dhammā ”ti?  
 

3. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ 
udānesi:  
 
 “Yo brāhmaṇo bāhitapāpadhammo 
 nihuhuṅkako4 nikkasāvo yatatto,  
 vedantagū vusitabrahmacariyo 
 dhammena so brahmavādaṃ vadeyya 
 yassussadā natthi kuhiñci loke ”ti.  
 

Ajapālakathā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

1. Atha kho bhagavā sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā 
ajapālanigrodhamūlā yena mucalindo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
mucalindamūle sattāhaṃ ekapallaṅkena nisīdi vimuttisukhapaṭisaṃvedī.  
 

2. Tena kho pana samayena mahā akālamegho udapādi, sattāhavaddalikā 
sītavātaduddinī.  
 

3. Atha kho mucalindo nāgarājā sakabhavanā nikkhamitvā bhagavato 
kāyaṃ sattakkhattuṃ bhogehi parikkhipitvā upari muddhani mahantaṃ 
phaṇaṃ karitvā aṭṭhāsi: “Mā bhagavantaṃ sītaṃ, mā bhagavantaṃ uṇhaṃ, 
mā bhagavantaṃ ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphasso ”ti.5  
 

4. Atha kho mucalindo nāgarājā sattāhassa accayena viddhaṃ 
vigatavalāhakaṃ devaṃ viditvā bhagavato kāyā bhoge viniveṭhetvā 
sakavaṇṇaṃ paṭisaṃharitvā māṇavakavaṇṇaṃ abhinimminitvā bhagavato 
purato aṭṭhāsi pañjaliko bhagavantaṃ namassamāno.  
 

5. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ 
udānesi:  

                                                   
1 ajapālanigrodharukkhamūle - Syā. 
2 huhukkajātiko - Tovi, Manupa; huṃhuṅkajātiko - Ma; huṃhukajātiko - Syā. 
3 sāraṇīyaṃ - Ma, PTS; sārāṇīyaṃ - Syā; saṃrañjanīyāmi - Saṃskṛta. 
4 nihuṃhuṅko - Ma; nīhuṃhuko - Syā; nihuhuṃko - PTS. 
5 ḍaṃsamakasavātātapasarīsapasamphasso ti - Ma. 
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1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Bồ Đề đã đi đến cây si của những người chăn dê,[*]1 sau khi đến đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây si của những người chăn dê trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát.  
 

2. Khi ấy, có vị Bà-la-môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện về âm ‘hum, hum’ 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, 
sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, vị Bà-la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này ngài Gotama, 
(khả năng) đến đâu (mới gọi) là Bà-la-môn? Việc trở thành Bà-la-môn có bao 
nhiêu điều kiện?” 
 

3. Sau khi hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn đã thốt 
lên lời cảm hứng này:  
 

“Vị Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là vị không làm tiếng 
‘hum hum,’ đã thoát khỏi điều ô nhiễm, có bản thân đã được thu thúc, là vị 
thông thạo các bộ Vệ Đà, sống theo đời Phạm hạnh, vị ấy có thể thuyết 
giảng một cách đúng đắn lời nói của Phạm Thiên, vị ấy không có khuyết 
điểm về bất cứ điều gì ở trên thế gian.” 
 

Dứt phần giảng về (cội cây si của những) người chăn dê. 
 

***** 
 

1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây si của những người chăn dê đã đi đến cây Mucalinda, sau khi đến đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây Mucalinda trong bảy ngày, hưởng niềm 
an lạc của sự giải thoát.  
 

2. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện. Trong bảy 
ngày, trời mưa có gió lạnh và đầy mây.  
 

3. Khi ấy, rồng chúa Mucalinda đã rời khỏi chỗ ngụ của mình dùng đuôi 
quấn quanh cơ thể của đức Thế Tôn bảy vòng và phồng lớn mang rồi duy trì 
ở phía trên đầu của đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Chớ để đức Thế Tôn bị lạnh, 
chớ để đức Thế Tôn bị nóng, chớ để đức Thế Tôn bị xúc chạm bởi ruồi, muỗi, 
gió, nắng, và các loài bò sát.”  
 

4. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, rồng chúa Mucalinda sau khi biết rằng 
bầu trời đã trở nên trong sáng và mây đã tan nên đã nới lỏng thân khỏi cơ 
thể của đức Thế Tôn, rồi thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến 
thành hình dạng của người thanh niên đứng ở phía trước đức Thế Tôn, tay 
chắp lại, bày tỏ thái độ cung kính đến đức Thế Tôn. 
 

5. Sau khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 

                                                   
1 [*] Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 519. 
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 “Sukho viveko tuṭṭhassa sutadhammassa passato,  
 abyāpajjaṃ1 sukhaṃ loke pāṇabhūtesu saṃyamo.  
 
 Sukhā virāgatā loke kāmānaṃ samatikkamo,  
 asmimānassa yo vinayo etaṃ ve paramaṃ sukhan ”ti. 
 

Mucalindakathā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

1. Atha kho bhagavā sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā 
mucalindamūlā yena rājāyatanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
rājāyatanamūle sattāhaṃ ekapallaṅkena nisīdi vimuttisukhapaṭisaṃvedī.  
 

2. Tena kho pana samayena tapassubhallikā2 vāṇijā ukkalā taṃ desaṃ 
addhānamaggapaṭipannā honti. Atha kho tapassubhallikānaṃ vāṇijānaṃ 
ñātisālohitā devatā tapassubhallike vāṇije etadavoca:  
 

“Ayaṃ mārisā, bhagavā rājāyatanamūle viharati paṭhamābhisambuddho. 
Gacchatha taṃ bhagavantaṃ manthena ca madhupiṇḍikāya ca patimānetha. 
Taṃ vo bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyā ”ti.  
 

3. Atha kho tapassubhallikā vāṇijā manthañca madhupiṇḍikañca ādāya 
yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho tapassubhallikā vāṇijā 
bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Patigaṇhātu no bhante, bhagavā manthañca 
madhupiṇḍikañca yaṃ amhākaṃ assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyā ”ti.  
 

4. Atha kho bhagavato etadahosi: “Na kho tathāgatā hatthesu 
patigaṇhanti. Kimhi nu kho ahaṃ patigaṇheyyaṃ manthañca madhu-
piṇḍikañcā ”ti. Atha kho cattāro mahārājā3 bhagavato cetasā 
cetoparivitakkamaññāya catuddisā cattāro selamaye patte bhagavato 
upanāmesuṃ: “Idha bhante, bhagavā patigaṇhātu manthañca 
madhupiṇḍikañcā ”ti. Paṭiggahesi bhagavā paccagghe selamaye patte 
manthañca madhupiṇḍikañca. Paṭiggahetvā ca paribhuñji.4  
 

5. Atha kho tapassubhallikā vāṇijā bhagavantaṃ5 etadavocuṃ: “Ete 
mayaṃ bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāma dhammañca. Upāsake no 
bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gate ”ti.6 Te ca7 loke paṭhamaṃ 
upāsakā ahesuṃ dvevācikā.  
 

Rājāyatanakathā niṭṭhitā.  
 

***** 
                                                   
1 abyāpajjhanti - sabbattha. 
2 tapassubhallaṅkā - Manupa; tapussabhallukā - Tovi; tapussabhallikā - Ma, Syā. 
3 cattāro mahārājāno - Ma, PTS.    6 saraṇagate ti - Manupa. 
4 paṭiggahetvā paribhuñji - Ma.    7 teva - PTS.   
5 onītapattapāṇiṃ viditvā bhagavato pādesu sīrasā nipatitvā bhagavantaṃ - Ma, PTS. 
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“Sự sống cách ly là an lạc đối với vị hoan hỷ đang xem xét Pháp đã 
được nghe. Sự không oán hận, không hãm hại mạng sống chúng sanh là 
niềm hạnh phúc ở trên đời.  
 

Việc dứt được ái tình, sự vượt lên trên các dục là niềm an lạc ở trên đời. 
Và điều gì là sự thoát ra khỏi tự ngã điều ấy chính là sự an lạc tối thượng.” 
 

Dứt phần giảng về cây Mucalinda. 
 

***** 
 

1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Mucalinda đã đi đến cây Rājāyatana, sau khi đến đã ngồi xuống với 
thế kiết già ở cội cây Rājāyatana trong bảy ngày, hưởng niềm an lạc của sự 
giải thoát.  

2. Vào lúc bấy giờ, có các thương buôn Tapassu và Bhallika đang đi đường 
xa từ Ukkalā đến khu vực ấy. Khi ấy, vị Thiên thần là thân quyến cùng huyết 
thống của các thương buôn Tapassu và Bhallika đã nói với các thương buôn 
Tapassu và Bhallika điều này: 

- “Này các bác, đức Thế Tôn này đang ngự ở cội cây Rājāyatana là vị đầu 
tiên được hoàn toàn giác ngộ. Hãy đi và bày tỏ lòng thành kính đến đức Thế 
Tôn ấy với bánh bột gạo và mật viên. Điều ấy sẽ đem lại cho các bác sự lợi ích 
và sự an vui lâu dài.” 

3. Khi ấy, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã mang theo bánh bột 
gạo và mật viên đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, các thương buôn Tapassu và 
Bhallika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy 
thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên của chúng tôi. Điều ấy sẽ đem lại cho 
chúng tôi sự lợi ích và sự an vui lâu dài.” 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Các đức Như Lai không thọ 
lãnh ở (hai) tay, vậy ta nên thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên bằng vật gì?” 
Khi ấy, bốn vị Đại Thiên Vương dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức 
Thế Tôn nên đã dâng lên đức Thế Tôn bốn cái bình bát làm bằng đá từ ở bốn 
phương (nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo 
và mật viên ở đây.” Đức Thế Tôn đã thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên trong 
bình bát mới1 làm bằng đá, và sau khi thọ lãnh đã thọ dụng. 

5. Sau đó, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và 
Giáo Pháp. Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến 
nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Và họ đã trở thành những nam 
cư sĩ đọc hai câu (nương nhờ)2 đầu tiên ở thế gian.  
 

Dứt phần giảng về cây Rājāyatana. 
 

***** 

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng đức Phật đã chú nguyện thành một bình bát mới từ bốn 
bình bát bằng đá ấy (VinA. v, 960). 
2 Nghĩa là đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và đi đến nương nhờ Giáo Pháp, vì Hội Chúng tỳ 
khưu vào lúc bấy giờ chưa được hình thành (ND). 
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1. Atha kho bhagavā sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā 
rājāyatanamūlā yena ajapālanigrodho tenupasaṅkami. Tatra sudaṃ bhagavā 
ajapālanigrodhamūle viharati.  
 
 

2. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko 
udapādi: “Adhigato kho myāyaṃ dhammo gambhīro duddaso duranubodho 
santo paṇīto atakkāvacaro nipuṇo paṇḍitavedanīyo. Ālayarāmā kho 
panāyaṃ pajā ālayaratā ālayasammuditā. Ālayarāmāya kho pana pajāya 
ālayaratāya ālayasammuditāya duddasaṃ idaṃ ṭhānaṃ yadidaṃ 
idappaccayatā paṭiccasamuppādo. Idampi kho ṭhānaṃ sududdasaṃ yadidaṃ 
sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo 
nirodho nibbāṇaṃ. Ahañceva1 kho pana dhammaṃ deseyyaṃ, pare ca me na 
ājāneyyuṃ, so mama ’ssa kilamatho, sā mama ’ssa vihesā ”ti.  
 
 

3. Apissu bhagavantaṃ imā anacchariyā gāthāyo paṭibhaṃsu pubbe 
asssutapubbā:  
 
 
 “Kicchena me adhigataṃ halaṃdāni pakāsituṃ,  
 rāgadosaparetehi nāyaṃ dhammo susambudho.  
 
 Paṭisotagāmiṃ nipuṇaṃ gambhīraṃ duddasaṃ aṇuṃ,  
 rāgarattā na dakkhinti2 tamokkhandhena āvaṭā ”ti.3  
 
 

4. Itiha bhagavato paṭisañcikkhato appossukkatāya cittaṃ namati, no 
dhammadesanāya. Atha kho brahmuno sahampatissa bhagavato cetasā 
cetoparivitakkamaññāya etadahosi: “Nassati vata bho loko, vinassati vata 
bho loko, yatra hi nāma tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa 
appossukkatāya cittaṃ namati, no dhammadesanāyā ”ti.  
 
 

5. Atha kho brahmā sahampati seyyathāpi nāma balavā puriso 
sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya, 
evameva brahmaloke antarahito bhagavato purato pāturahosi. Atha kho 
brahmā sahampati ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā dakkhiṇaṃ 
jāṇumaṇḍalaṃ4 puthuviyaṃ5 nihantvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā 
bhagavantaṃ etadavoca: “Desetu bhante, bhagavā dhammaṃ. Desetu sugato 
dhammaṃ. Santi6 sattā apparajakkhajātikā assavaṇatā dhammassa 
parihāyanti. Bhavissanti dhammassa aññātāro ”ti. Idamavoca brahmā 
sahampati idaṃ vatvāna7 athāparaṃ etadavoca:  

                                                   
1 ahameva - Tovi, Manupa.    5 pathaviyaṃ - Ma;  
2 dakkhanti - Ma, Syā, PTS.      paṭhaviyaṃ - Syā, PTS. 
3 āvuṭā - Ma, Syā, PTS.     6 santīdha sattā - Avi, Japu. 
4 dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ - Ma, Syā.   7 vatvā - Syā, PTS, Tovi, Avi. 
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1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Rājāyatana đã đi đến cây si của những người chăn dê. Ở nơi ấy, đức 
Thế Tôn ngụ tại cội cây si của những người chăn dê.  
 

2. Sau đó, trong khi đức Thế Tôn đang thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Pháp này đã được ta chứng ngộ là 
(Pháp) thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên 
lý luận, tinh tế, sẽ được hiểu biết bởi các bậc trí. Tuy nhiên, chúng sanh này 
có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui 
sướng trong ngũ dục. Quả vậy, đối với chúng sanh có sự thỏa thích trong ngũ 
dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục thì vấn đề 
này khó lĩnh hội tức là tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo 
điều kiện. Còn có vấn đề này còn khó lĩnh hội hơn nữa tức là sự yên lặng của 
tất cả các Hành, sự dứt bỏ tất cả mầm mống của sự tái sanh, sự diệt tận ái, sự 
không còn dục tình, sự tịch diệt, Niết Bàn. Hơn nữa, nếu ta thuyết giảng Giáo 
Pháp và những người khác không thể hiểu được ta, điều ấy sẽ đem lại sự mệt 
mỏi cho ta, điều ấy sẽ đem lại sự phiền toái cho ta.”  
 

3. Rồi những lời kệ kỳ diệu này chưa từng được nghe trước đây trong thời 
quá khứ đã hiện khởi đến đức Thế Tôn: 
 

“(Pháp này) đã được ta chứng đắc một cách khó khăn, giờ đây khỏi 
phải thuyết giảng. Pháp này không dễ dàng được hiểu thấu đáo bởi những 
kẻ chìm đắm trong ái dục và sân hận.  
 

(Pháp này) đi ngược giòng (đời), tinh tế, thâm sâu, khó lĩnh hội, vi diệu, 
những kẻ thỏa thích ái dục, bị che phủ bới tăm tối dày đặc, không thể nhận 
thức được.”  
 

4. Trong khi đắn đo cân nhắc như thế ấy, tâm của đức Thế Tôn thiên về 
(khuynh hướng) không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Khi 
ấy, vị Phạm Thiên Sahampati dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức Thế 
Tôn nên đã khởi ý điều này: “Như thế này thì thế gian bị tiêu diệt! Như thế 
này thì thế gian bị hủy hoại! Bởi vì tâm của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Biến Tri thiên về (khuynh hướng) không ra sức nỗ lực và không thuyết 
giảng Giáo Pháp.”  
 

5. Sau đó, cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh 
tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như 
thế vị Phạm Thiên Sahampati đã biến mất ở cõi Phạm Thiên và hiện ra ở 
phía trước đức Thế Tôn. Khi ấy, Phạm Thiên Sahampati đã đắp thượng y một 
bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, rồi chắp tay hướng về đức Thế 
Tôn và đã nói điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Giáo 
Pháp, xin đấng Thiện Thệ hãy thuyết giảng Giáo Pháp. Có những hạng người 
sanh lên có tầm nhìn ít bị vấy bụi sẽ là những người hiểu được Giáo Pháp, 
(nhưng) do việc không nghe Giáo Pháp sẽ bị tha hóa.” Phạm Thiên 
Sahampati đã nói điều ấy, sau khi nói điều ấy còn nói thêm điều khác nữa: 
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 “Pāturahosi magadhesu pubbe 
 dhammo asuddho samalehi cintito,  
 avāpuretaṃ1 amatassa dvāraṃ 
 suṇantu dhammaṃ vimalenānubuddhaṃ.  
 

 Sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito 
 yathāpi passe janataṃ samantato,  
 tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedha 
 pāsādamāruyha samantacakkhu,  
 sokāvatiṇṇaṃ janatamapetasoko 
 avekkhassu jātijarābhibhūtaṃ.  
 

 Uṭṭhehi vīra vijitasaṅgāma satthavāha anaṇa2 vicara loke,  
 desassu3 bhagavā dhammaṃ aññātāro bhavissantī ”ti.4 
 

6. Atha kho bhagavā brahmuno ca ajjhesanaṃ viditvā sattesu ca 
kāruññataṃ paṭicca buddhacakkhunā lokaṃ olokesi. Addasā kho bhagavā 
buddhacakkhunā lokaṃ olokento satte apparajakkhe mahārajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye duviññāpaye 
appekacce paralokavajjabhayadassāvino5 viharante.6  
 

Seyyathāpi nāma uppaliniyaṃ vā paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ vā 
appekaccāni uppalāni vā padumāni vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake 
saṃvaddhāni udakānuggatāni anto nimuggaposīni, appekaccāni uppalāni vā 
padumāni vā puṇḍarikāni vā udake jātāni udake saṃvaddhāni samodakaṃ 
ṭhitāni, appekaccāni uppalāni vā padumāni vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni 
udake saṃvaddhāni udakā accuggamma tiṭṭhanti7 anupalittāni udakena; 
evameva bhagavā buddhacakkhunā lokaṃ olokento addasa satte 
apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre 
suviññāpaye duviññāpaye appekacce paralokavajjabhayadassāvino5 
viharante.” Disvāna brāhmānaṃ sahampatiṃ gāthāya paccabhāsi: 
 
 “Apārutā tesaṃ amatassa dvārā 
 ye sotavanto pamuñcantu saddhaṃ,  
 vihiṃsasaññi paguṇaṃ na bhāsayiṃ 
 dhammaṃ paṇītaṃ manujesu brahme ”ti.  
 

Atha kho brahmā sahampati ‘Katāvakāso kho ’mhi bhagavatā 
dhammadesanāyā ’ti bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā 
tatthevantaradhāyi.  
 

Brahmāyācanakathā niṭṭhitā.  
 

***** 
                                                   
1 apāpuretaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 aṇaṇa - Ma.        
3 desetu - PTS.       7 ṭhitāni - Ma, PTS. 
4 Machasaṃ potthake brahmāyācanagāthā tikkhattuṃ āgacchati. 
5 appekacce paralokavajjabhayadassāvine - Ma, Manupa, Tovi. 
6 appekacce na paralokavajjabhayadassāvine viharante - Machasampotthake adhikaṃ. 
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“Trước đây ở trong xứ Magadha đã xuất hiện pháp không thanh tịnh 
được nghĩ ra bởi những người có sự ô nhiễm. Xin Ngài hãy mở ra cánh 
cửa Bất Tử này. Hãy (để cho chúng sanh) lắng nghe Giáo Pháp đã được 
chứng ngộ bởi bậc vô nhiễm.  
 

Như người đứng trên tảng đá ở đỉnh đầu của ngọn núi, cũng giống như 
người nhìn xem nhân loại ở chung quanh, tương tợ như thế ấy, hỡi bậc trí, 
Ngài hãy bước lên tòa lâu đài được xây bằng Giáo Pháp. Hỡi bậc thông 
hiểu rộng, là bậc đã thoát khỏi buồn đau, xin Ngài hãy nhìn xuống xem 
nhân loại bị đắm chìm trong sầu khổ, bị hành hạ bởi sự sanh và sự già.  
 

Hỡi vị anh hùng, người đã chiến thắng trận đấu, xin Ngài hãy đứng lên. 
Hỡi người hướng dẫn đoàn xe, vị không vướng nợ nần, xin Ngài hãy du 
hành ở thế gian. Xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Giáo Pháp, sẽ có nhiều 
người hiểu được.”  
 

6. Sau đó, khi đã hiểu được yêu cầu của vị Phạm Thiên, đức Thế Tôn 
thuận theo lòng thương tưởng chúng sanh đã dùng Phật nhãn quán xét thế 
gian. Trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đức Thế Tôn đã nhìn thấy 
các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có 
giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó 
khăn, (và nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi 
trong tội lỗi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác.  
 

Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen hồng hoặc ở hồ sen trắng, có 
một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, 
được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng 
chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng 
được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh 
ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại 
không bị thấm nước; tương tợ như thế, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật 
nhãn quán xét thế gian đã nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít 
và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, 
có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và 
có thể hiểu được một cách khó khăn, (và nhìn thấy) một số chúng sanh đang 
sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và (sự tái sanh vào) những đời 
sống khác; sau khi nhìn thấy đã nói với vị Phạm Thiên Sahampati bằng bài 
kệ này: 
 

“Các cánh cửa Bất Tử đã được mở ra cho những người có sự lắng nghe. 
Hãy khiến chúng từ bỏ tà tín. Này Phạm Thiên, với suy nghĩ về việc tổn hại, 
ta đã không thuyết giảng Pháp cao quý tuyệt vời cho nhân loại.” 
 

Khi ấy, vị Phạm Thiên Sahampati (nghĩ rằng): “Ta đã tạo ra cơ hội cho 
đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp” nên đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh, và đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 
 

Dứt phần giảng về sự thỉnh cầu của vị Phạm Thiên. 
 

***** 
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1. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ 
dhammaṃ deseyyaṃ? Ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatī ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Ayaṃ kho āḷāro kālāmo paṇḍito vyatto medhāvī 
dīgharattaṃ apparajakkhajātiko. Yannūnāhaṃ āḷārassa kālāmassa 
paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ, so imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatī 
”ti. Atha kho antarahitā devatā bhagavato ārocesi:1 “Sattāhakālakato bhante, 
āḷāro kālāmo ”ti. Bhagavatopi kho ñāṇaṃ udapādi: “Sattāhakālakato āḷāro 
kālāmo ”ti. Atha kho bhagavato etadahosi: “Mahājāniyo kho āḷāro kālāmo. 
Sace hi so imaṃ dhammaṃ suṇeyya, khippameva ājāneyyā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

2. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ 
dhammaṃ deseyyaṃ? Ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatī ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Ayaṃ kho uddako2 rāmaputto paṇḍito vyatto 
medhāvī dīgharattaṃ apparajakkhajātiko. Yannūnāhaṃ uddakassa 
rāmaputtassa paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ, so imaṃ dhammaṃ 
khīppameva ājānissatī ”ti. Atha kho antarahitā devatā bhagavato ārocesi: 
“Abhidosakālakato bhante, uddako rāmaputto ”ti. Bhagavatopi kho ñāṇaṃ 
udapādi: “Abhidosakālakato uddako rāmaputto ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Mahājāniyo kho uddako rāmaputto. Sace hi so imaṃ dhammaṃ 
suṇeyya, khippameva ājāneyyā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

3. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ 
dhammaṃ deseyyaṃ? Ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatī ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Bahukārā3 kho me pañcavaggiyā bhikkhū, ye 
maṃ padhānapahitattaṃ4 upaṭṭhahiṃsu. Yannūnāhaṃ pañcavaggiyānaṃ 
bhikkhūnaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyan ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kahannu kho etarahi pañcavaggiyā bhikkhū viharantī ”ti? 
Addasā kho bhagavā dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena 
pañcavaggiye bhikkhū bārāṇasiyaṃ viharante isipatane migadāye. Atha kho 
bhagavā uruvelāyaṃ yathābhirattaṃ5 viharitvā yena bārāṇasī tena cārikaṃ 
pakkāmi.  

                                                   
1 devatā ārocesi - Manupa, Tovi, Japu. 
2 udako - Ma.      4 padhānāpahitattaṃ - Manupa, Tovi, Japu, Avi. 
3 bahūpakārā - Syā, PTS, Manupa, Tovi, Japu, Avi. 5 yathābhirantaṃ - Ma, Syā, PTS. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1               Chương Trọng Yếu 

 15

1. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo Pháp 
đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị Āḷāra Kālāma này là vị 
sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản thể bị ít ô nhiễm, hay là 
ta nên thuyết giảng Giáo Pháp đến Āḷāra Kālāma trước tiên? Vị ấy sẽ hiểu 
được Giáo Pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi ấy, có vị Thiên thần 
không hiện hình đã thông báo đến đức Thế Tôn rằng: - “Bạch ngài, vị Āḷāra 
Kālāma đã từ trần được bảy ngày rồi.” Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi 
lên rằng: “Vị Āḷāra Kālāma đã từ trần được bảy ngày rồi.” Khi ấy, đức Thế tôn 
đã khởi ý điều này: “Vị Āḷāra Kālāma thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu 
nghe được Giáo Pháp này vị ấy có thể hiểu được một cách thật nhanh chóng.”  
 
 
 
 

2. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo 
Pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka Rāmaputta này 
là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản thể bị ít ô nhiễm, 
hay là ta nên nên thuyết giảng Giáo Pháp đến Uddaka Rāmaputta trước tiên? 
Vị ấy sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi ấy, có vị 
Thiên thần không hiện hình đã thông báo đến đức Thế Tôn rằng: - “Bạch 
ngài, vị Uddaka Rāmaputta đã từ trần vào đêm qua.” Và trí của đức Thế Tôn 
cũng đã khởi lên rằng: “Vị Uddaka Rāmaputta đã từ trần vào đêm qua.” Khi 
ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka Rāmaputta thuộc hạng người 
cao cả, bởi vì nếu nghe được Giáo Pháp này vị ấy có thể hiểu được một cách 
thật nhanh chóng.”  
 
 
 
 

3. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo 
Pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Các tỳ khưu nhóm năm vị 
có nhiều công đức đối với ta, các vị này đã phục vụ ta trong khi ta có sự nỗ lực 
quyết tâm,1 hay là ta nên nên thuyết giảng Giáo Pháp đến các tỳ khưu nhóm 
năm vị trước tiên?” Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Giờ đây, các tỳ 
khưu nhóm năm vị này trú ngụ ở nơi nào?” Với Thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, đức Thế Tôn đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm năm vị đang trú 
ngụ tại thành Bārāṇasī, ở Isipatana, nơi vườn nai. Sau đó, khi đã ngự tại 
Uruvelā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành 
Bārāṇasī. 

                                                   
1 Đức Thế Tôn đề cập đến sự phục vụ của năm vị này trong thời gian Ngài hành khổ hạnh 
sáu năm. Điểm cần lưu ý là đức Thế Tôn dùng từ “bhikkhu” dịch là “tỳ khưu” để gọi năm vị 
này dầu các vị chưa trở thành đệ tử và chưa tu tập theo Giáo Pháp của Ngài (ND). 
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4. Addasā kho upako ājīvako1 bhagavantaṃ antarā ca gayaṃ antarā ca 
bodhiṃ addhānamaggapaṭipannaṃ, disvāna bhagavantaṃ etadavoca: 
“Vippasannāni kho te āvuso indriyāni. Parisuddho chavivaṇṇo pariyodāto. 
Kaṃ si tvaṃ āvuso uddissa pabbajito? Ko vā te satthā? Kassa vā tvaṃ 
dhammaṃ rocesī ”ti? Evaṃ vutte bhagavā upakaṃ ājīvakaṃ gāthāhi 
ajjhabhāsi:  
 
 
 - “Sabbābhibhū sabbavidū ’hamasmi 
 sabbesu dhammesu anūpalitto,  
 sabbañjaho taṇhakkhaye vimutto 
 sayaṃ abhiññāya kamuddiseyyaṃ.  

 
 Na me ācariyo atthi sadiso me na vijjati,  
 sadevakasmiṃ lokasmiṃ natthi me paṭipuggalo.  

 
 Ahaṃ hi arahā loke ahaṃ satthā anuttaro,  
 eko ’mhi sammāsambuddho sītibhūtosmi nibbuto.  

 
 Dhammacakkaṃ pavattetuṃ gacchāmi kāsīnaṃ puraṃ,  
 andhabhūtasmiṃ lokasmiṃ āhañchaṃ2 amatadundubhin ”ti.  
 
 

- “Yathā kho tvaṃ āvuso paṭijānāsi, arahasi anantajino ”ti.  
 
 
 - “Mādisā ve jinā honti ye pattā āsavakkhayaṃ,  
 jitā me pāpakā dhammā tasmāhaṃ upakā3 jino ”ti.  
 
 

5. Evaṃ vutte upako ājīvako “Huveyyapāvuso ”ti4 vatvā sīsaṃ okampetvā 
ummaggaṃ gahetvā pakkāmi.  
 
 

6. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena bārāṇasī 
isipatanaṃ migadāyo, yena pañcavaggiyā bhikkhū tenupasaṅkami. 
Addasaṃsu kho pañcavaggiyā bhikkhū bhagavantaṃ dūrato ’va 
āgacchantaṃ. Disvāna aññamaññaṃ5 saṇṭhapesuṃ: “Ayaṃ āvuso samaṇo 
gotamo āgacchati bāhuliko padhānavibbhanto āvatto bāhullāya. So neva 
abhivādetabbo, na paccuṭhātabbo, nāssa pattacīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ. Api 
ca kho āsanaṃ ṭhapetabbaṃ, sace ākaṅkhissati6 nisīdissatī ”ti.  

                                                   
1 ājiviko - PTS, Manupa, Japu, Avi.   4 hupeyyapāvuso ti - Ma;  
2 āhaññiṃ - Syā;         huveyyāvuso ti - Syā;  
   āhañhi - PTS;          hupeyya āvuso ’ti - PTS. 
   āhañchiṃ āhañchuṃ ityapi.    5 katikaṃ - Machasaṃ adhikaṃ. 
3 tasmāhaṃ upaka - Ma, Syā, PTS.   6 sace so ākaṅkhissati - Ma.  
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4. Đạo sĩ lõa thể Upaka đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi đường xa ở 
khoảng giữa Gayā và cội Bồ Đề, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Này đạo hữu, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da 
được thanh tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, vì ai mà đạo hữu đã xuất gia? Ai 
là thầy của đạo hữu? Đạo hữu ưa thích pháp của vị nào?” Khi được nói như 
thế, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ lõa thể Upaka bằng những lời kệ này: 
 
 

- “Ta là bậc vượt trên tất cả, là người hiểu biết toàn bộ, không còn bị 
vướng mắc trong tất cả các Pháp, đã dứt bỏ tất cả, đã được giải thoát 
trong việc đoạn tận tham ái, sau khi tự mình chứng đắc thì ai có thể chỉ dạy 
(được ta)? 

 
Không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy, 

trong thế gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của ta. 

 
Bởi vì ta là bậc A-la-hán, bậc Vô Thượng Sư, ở trên đời. Chỉ mình ta là 

bậc Chánh Đẳng Giác, ta có được trạng thái mát mẻ, Niết Bàn. 

 
Ta đi đến thành Kāsī để chuyển vận bánh xe Giáo Pháp. Ta sẽ đánh lên 

tiếng trống Bất Tử ở thế gian đang bị tối tăm.” 
 
 

- “Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu xứng đáng là bậc 
Chiến Thắng vô biên.” 
 

 
(Đức Phật đáp lại rằng):  
- “Này Upaka, quả vậy tương đương với ta là các các bậc Chiến Thắng 

đã đạt đến việc đoạn tận các lậu hoặc. Ta đã chiến thắng các ác pháp, vì thế 
ta là bậc Jina.” 
 

 
5. Khi được nói như thế, đạo sĩ lõa thể Upaka đã nói rằng: - “Này đạo hữu, 

có thể là như vậy.” Rồi đã gục gặc cái đầu, rẽ sang con đường khác, và bỏ đi. 
 

 
6. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 

Bārāṇasī, Isipatana, nơi vườn nai và đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm năm vị. 
Các tỳ khưu nhóm năm vị đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy các vị đã bàn bạc với nhau rằng: - “Này các vị, Sa-môn 
Gotama ấy đang đi đến. Ông ta là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực và đã 
quay trở lại cuộc sống sung túc. Ông ta không đáng để đảnh lễ, không đáng 
để đứng dậy, y bát của ông ta không đáng để đón nhận; tuy nhiên, chỗ ngồi 
nên được xếp đặt, nếu ông ta muốn thì ông ta cứ việc ngồi.” 
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7. Yathā yathā kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū upasaṅkamati, tathā 
tathā te1 pañcavaggiyā bhikkhū nāsakkhiṃsu sakāya katikāya saṇṭhātuṃ. 
Asaṇṭhahantā bhagavantaṃ paccuggantvā eko bhagavato pattacīvaraṃ 
paṭiggahesi. Eko āsanaṃ paññāpesi. Eko pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādaka-
ṭhalikaṃ upanikkhipi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane. Nisajja kho bhagavā 
pāde2 pakkhālesi. Apissu bhagavantaṃ nāmena ca āvusovādena ca 
samudācaranti.  

 
Evaṃ vutte bhagavā pañcavaggiye bhikkhū etadavoca: “Mā bhikkhave, 

tathāgataṃ nāmena ca āvusovādena ca samudācarittha.3 Arahaṃ bhikkhave, 
tathāgato sammāsambuddho. Odahatha bhikkhave, sotaṃ. Amatamadhi-
gataṃ ahamanusāsāmi. Ahaṃ dhammaṃ desemi. Yathānusiṭṭhaṃ tathā4 
paṭipajjamānā na cirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva 
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā ”ti.  

 
8. Evaṃ vutte pañcavaggiyā bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Tāya ’pi 

kho tvaṃ āvuso gotama, iriyāya5 tāya paṭipadāya tāya dukkarakārikāya 
nevajjhagā uttarimanussadhammā6 alamariyañāṇadassanavisesaṃ. Kimpana 
tvaṃ etarahi bāhuliko padhānavibbhanto āvatto bāhullāya adhigamissasi 
uttarimanussadhammā alamariyañāṇadassanavisesan ”ti?  

 
Evaṃ vutte bhagavā pañcavaggiye bhikkhū etadavoca: “Na bhikkhave, 

tathāgato bāhuliko, na padhānavibbhanto, na āvatto bāhullāya. Arahaṃ 
bhikkhave, tathāgato sammāsambuddho. Odahatha bhikkhave, sotaṃ. 
Amatamadhigataṃ ahamanusāsāmi. Ahaṃ dhammaṃ desemi. 
Yathānusiṭṭhaṃ tathā paṭipajjamānā na cirasse ’va yassatthāya kulaputtā 
sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ 
brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā 
upasampajja viharissathā ”ti.  

 
Dutiyampi kho pañcavaggiyā bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ. —pe— 

Dutiyampi kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū etadavoca: —pe—  

 
Tatiyampi kho pañcavaggiyā bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Tāya 

’pi kho tvaṃ āvuso gotama, tāya iriyāya5 tāya paṭipadāya tāya 
dukkarakārikāya nevajjhagā uttarimanussadhammā6. alamariyañāṇa-
dassanavisesaṃ. Kimpana tvaṃ etarahi bāhuliko padhānavibbhanto āvatto 
bāhullāya adhigamissasi uttarimanussadhammā alamariyañāṇadassana-
visesan ”ti?  

                                                   
1 te iti padaṃ Machasaṃ na dissate.  4 tathā - iti padaṃ Syāmapotthake na dissate. 
2 nisajja pāde - Manupa, Tovi.  5 cariyāya - Syā, PTS. 
3 samudācaratha - Ma, PTS.  6 uttarimanussadhammaṃ - Syā, PTS, Tovi. 
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7. Nhưng khi đức Thế Tôn càng đi đến gần các tỳ khưu nhóm năm vị thì 
các tỳ khưu nhóm năm vị ấy đã không thể tuân theo điều thỏa thuận của họ. 
Trong khi không tuân theo, họ đã đi ra tiếp đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận 
lấy y bát của đức Thế Tôn, một vị đã sắp đặt chỗ ngồi, một vị đã đem lại nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã rửa hai chân. Tuy 
nhiên, các vị vẫn xưng hô với đức Thế Tôn bằng tên và bằng tiếng gọi ‘Đạo 
hữu.’  
 

Khi được gọi như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
điều này: - “Này các tỳ khưu, chớ xưng hô với Như Lai bằng tên và bằng tiếng 
gọi ‘Đạo hữu.’ Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, 
ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng 
dạy thì chẳng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng 
trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của 
Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao 
quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà.”  
 

8. Khi được nói như thế, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bằng sự thực 
hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy còn không đạt đến pháp thượng 
nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ 
lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực, và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm 
thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến 
xứng đáng với bậc Thánh?”  
 

Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
điều này: - “Này các tỳ khưu, Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ 
dở dang việc nỗ lực, và đã không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các tỳ 
khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng 
tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng Giáo 
Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì chẳng bao lâu sau 
ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của mình sẽ chứng ngộ, 
đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích 
này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một 
cách chân chánh sống không nhà.”  
 

Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: ―(như trên)― Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
nhóm năm vị điều này: ―(như trên)―  
 

Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bằng sự thực hành 
ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy còn không đạt đến pháp thượng nhân và 
sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ lợi 
dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực, và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thế 
nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng 
đáng với bậc Thánh?”  
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9. Evaṃ vutte bhagavā pañcavaggiye bhikkhū etadavoca: “Abhijānātha 
me no tumhe bhikkhave, ito pubbe evarūpaṃ bhāsitametan ”ti.1 “No hetaṃ 
bhante ”ti. “Arahaṃ bhikkhave, tathāgato sammāsambuddho. Odahatha 
bhikkhave, sotaṃ. Amatamadhigataṃ ahamanusāsāmi. Ahaṃ dhammaṃ 
desemi. Yathānusiṭṭhaṃ tathā paṭipajjamānā na cirasse ’va yassatthāya 
kulaputtā, sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ 
brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭhe ’va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā 
upasampajja viharissathā ”ti. Asakkhī kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū 
saññāpetuṃ. Atha kho pañcavaggiyā bhikkhū bhagavantaṃ sussūsiṃsu. 
Sotaṃ odahiṃsu. Aññāya cittaṃ2 upaṭṭhāpesuṃ. Atha kho bhagavā 
pañcavaggiye bhikkhū āmantesi:  

 
10. “Dve ’me bhikkhave, antā pabbajitena na sevitabbā:3 yo cāyaṃ 

kāmesu kāmasukhallikānuyogo hīno gammo pothujjaniko anariyo 
anatthasaṃhito, yo cāyaṃ attakilamathānuyogo dukkho anariyo 
anatthasaṃhito. Ete te4 bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimā 
paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya 
abhiññāya sambodhāya nibbāṇāya saṃvattati. 

 
11. Katamā ca sā bhikkhave, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisam-

buddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya 
nibbāṇāya saṃvattati? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathīdaṃ: 
sammādiṭṭhi, sammāsaṅkappo, sammāvācā, sammākammanto, sammāājīvo 
sammāvāyāmo, sammāsati, sammāsamādhi. Ayaṃ kho sā bhikkhave, 
majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī 
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbāṇāya saṃvattati. 

 
12. Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ: jāti ’pi dukkhā, jarā 

’pi dukkhā, vyādhi ’pi dukkhā,5 maraṇampi dukkhaṃ, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. 
Saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.6  

 
13. Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhasamudayaṃ7 ariyasaccaṃ: yāyaṃ 

taṇhā ponobhavikā8 nandirāgasahagatā9 tatratatrābhinandanī,10 
seyyathīdaṃ: kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā. 

 
14. Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhanirodhaṃ11 ariyasaccaṃ: yo 

tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.  

                                                   
1 pabhāvitametan ti - Ma.  6 pañcupādānakkhandhāpi dukkhā - Ma, PTS, Syā. 
2 aññā cittaṃ - Ma;     7 dukkhasamudayo - Syā. 
   aññācittaṃ - PTS.     8 ponobbhavikā - Ma, PTS, Syā. 
3 katame dve - Ma, PTS adhikaṃ.  9 nandīrāgasahagatā - Ma. 
4 ete kho - Ma, PTS.    10 tatratatrābhinandinī - Ma, PTS, Syā. 
5 vyādhi ’pi dukkho - Ma.   11 dukkhanirodho - Syā. 
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9. Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
rằng: - “Này các tỳ khưu, các vị có nhận biết rằng điều này đã không được ta 
nói ra như vầy trước đây hay không?” - “Bạch ngài, điều này đúng là không 
có (nói).”1 - “Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, 
ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng 
dạy thì chẳng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng 
trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào vào mục đích tối thượng ấy 
của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình 
cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà.” Đức Thế Tôn 
đã có thể thuyết phục các tỳ khưu nhóm năm vị. Sau đó, các tỳ khưu nhóm 
năm vị đã lắng nghe đức Thế Tôn, đã lắng tai, đã thiết lập tâm hướng đến trí 
chứng ngộ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: 
 

10. - “Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành: Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục, kém cỏi, thô thiển, 
tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, và đây là sự gắn bó với 
việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích. 
Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành 
trung đạo đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến 
cho trí được sáng,2 dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn.  
 

11. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình 
giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, 
thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn là thế nào? Đó chính là Thánh Đạo 
tám chi phần tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói 
chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân 
chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các tỳ khưu, lối thực 
hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được 
thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác 
ngộ, Niết Bàn.  
 

12. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Khổ: Sanh cũng 
là khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gắn bó với 
những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia lìa với những gì ưa thích cũng là 
khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ, một cách tóm tắt năm sự 
bám víu ở các uẩn là khổ.  
 

13. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là Nguyên Nhân của 
Khổ. Điều ấy chính là Ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và say đắm, 
có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác tức là: Dục Ái, Hữu Ái, Phi Hữu Ái. 
 

14. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Diệt Khổ. Điều 
ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự 
diệt tận và dứt bỏ lòng say đắm không còn dư sót của chính Ái ấy. 

                                                   
1 Lúc này năm vị không gọi đức Phật là āvuso nữa mà gọi là bhante, tỏ ý tôn trọng (ND). 
2 Dịch sát nghĩa sẽ là “có sự tạo ra con mắt, có sự tạo ra trí tuệ” (ND). 
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15. Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā 
ariyasaccaṃ: ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathīdaṃ: sammādiṭṭhi, 
sammāsaṅkappo, —pe— sammāsamādhi. 
 

 
16. Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 

dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi. Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyaccaṃ 
pariññeyyanti me bhikkhave, —pe— pariññātanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 
 

 
17. Idaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe 

ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. Taṃ kho panidaṃ dukkha-
samudayaṃ ariyaccaṃ pahātabbanti me bhikkhave, —pe— pahīṇanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ 
udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.  
 

 
18. Idaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe 

ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ 
ariyaccaṃ sacchikātabbanti me bhikkhave, —pe— sacchikatanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, —pe— āloko 
udapādi.  
 

 
19. Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccanti me bhikkhave, 

pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, —pe— āloko udapādi. 
Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyaccaṃ bhāvetabbanti 
me bhikkhave, —pe— bhāvitanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi. 
 

 
20 Yāvakīvañca me bhikkhave, imesu catusu2 ariyasaccesu evaṃ 

tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ na suvisuddhaṃ 
ahosi, neva tāvāhaṃ bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake 
sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya anuttaraṃ sammā-
sambodhiṃ abhisambuddho1 paccaññāsiṃ.  

                                                   
1 abhisambuddho ti - Ma, PTS, Avi.    2 catūsu - Ma, Syā. 
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15. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo 
Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ. Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, ―(như trên)― định tâm chân 
chánh.  
 

16. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là 
sự Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được ―(như trên)― “Đây là Chân 
Lý Cao Thượng tức là sự Khổ cần được hiểu rõ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa 
ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: “―(như trên)― đã được hiểu rõ.”  
 

17. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là 
Nguyên Nhân của Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được ―(như trên)― 
“Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là Nguyên Nhân của Khổ cần được dứt 
bỏ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “―nt― đã được dứt bỏ.”  
 

18. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là 
sự Diệt Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được ―(như trên)― “Đây là 
Chân Lý Cao Thượng tức là sự Diệt Khổ cần được chứng ngộ.” Này các tỳ 
khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, ―(như trên)― ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “―(như 
trên)― đã được chứng ngộ.”  
 

19. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, ―(như trên)― 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo Con Đường đưa 
đến sự Diệt Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được ―(như trên)― “Đây 
là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo Con Đường đưa đến sự 
Diệt Khổ cần được tu tập.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “―(như 
trên)― đã được tu tập.”  
 

20. Này các tỳ khưu, và cho đến khi nào tri kiến thấy đúng thực chất của 
ta về ba Luân (vòng xoay) và mười hai Thể (tính chất) về Bốn Chân Lý Cao 
Thượng này chưa được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta 
chưa công bố là ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô thượng Chánh Đẳng Giác ở 
trong thế gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, 
cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người.  
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21. Yato ca kho me bhikkhave, imesu catusu1 ariyasaccesu evaṃ 
tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ suvisuddhaṃ 
ahosi, athāhaṃ bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇa-
brāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya anuttaraṃ sammāsambodhiṃ 
abhisambuddho paccaññāsiṃ ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi: 
“Akuppā me cetovimutti,2 ayamantimā jāti, natthidāni punabbhavo ”ti.3 
 
 

 
22. Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne āyasmato 

koṇḍaññassa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci 
samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  
 
 

 
23. Pavattite ca pana4 bhagavatā dhammacakke bhummā devā 

saddamanussāvesuṃ: “Etaṃ bhagavatā5 bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye 
anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ appativattiyaṃ samaṇena vā 
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmin ”ti.  
 
 

 
24. Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātummahārājikānaṃ devā 

saddamanussāvesuṃ —pe— Cātummahārājikā devānaṃ saddaṃ sutvā 
tāvatiṃsā devā — yāmā devā — tusitā devā —nimmānaratī devā — 
paranimmitavasavattino devā — brahmakāyikā devā saddamanussāvesuṃ: 
“Etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhamma-
cakkaṃ pavattitaṃ appativattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā 
mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmin ”ti.  
 
 

 
25. Itiha tena khaṇena6 tena muhuttena yāva brahmalokā saddo 

abbhuggañchi. Ayaṃ ca dassahassī lokadhātu saṅkampi sampakampi 
sampavedhi. Appamāṇo ca uḷāro obhāso loke pāturahosi atikkamma 
devānaṃ devānubhāvaṃ. Atha kho bhagavā udānaṃ7 udānesi: “Aññāsi vata 
bho koṇḍañño. Aññāsi vata bho koṇḍañño ”ti. Iti hi ’daṃ āyasmato 
koṇḍaññassa ‘aññākoṇḍañño’8 tveva nāmaṃ ahosi. 
 

                                                   
1 catūsu - Ma, Syā.  
2 akuppā me vimutti - Ma, Syā.    6 tena layena - Ma, PTS adhikaṃ. 
3 idamavoca bhagavā attamanā pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandun ti - 
Ma, Syā, PTS potthakesu dissate.    7 imaṃ udānaṃ - Ma,PTS. 
4 pana - iti padaṃ Syā PTS potthakesu na dissate.  8 aññāsi koṇḍañño - Ma;  
5 evaṃ bhagavatā - PTS.         aññātakoṇḍañño - PTS. 
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21. Và này các tỳ khưu, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba 
Luân và mười hai Thể ở Bốn Chân Lý Cao Thượng này đã được thực sự thanh 
tịnh; này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô 
thượng Chánh Đẳng Giác ở trong thế gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi 
Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư Thiên và loài người. Hơn nữa, trí tuệ và sự thấy biết của ta đã sanh khởi: 
“Sự giải thoát tâm của ta là không thể thay đổi, đây là lần sanh cuối cùng, giờ 
đây không còn tái sanh nữa.”  
 
 
 

22. Hơn nữa, trong khi bài kinh này được thuyết giảng, Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Koṇḍañña: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  
 
 
 

23. Hơn thế nữa, khi bánh xe Pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, 
chư Thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp vô thượng ấy đã được 
đức Thế Tôn chuyển vận ở Bārāṇasī, tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị 
chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
Thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.”  
 
 
 

24. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư Thiên ở địa cầu, chư Thiên ở cõi 
Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời rằng: ―(như trên)― Sau khi nghe được 
tiếng đồn của chư Thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên ở cõi Đạo Lợi 
đã đồn đãi lời rằng: ―(như trên)― chư Thiên ở cõi Dạ Ma ―(như trên)― chư 
Thiên ở cõi Đẩu Suất ―(như trên)― chư Thiên ở cõi Hóa Lạc Thiên ―(như 
trên)― chư Thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại ―(như trên)― chư Thiên thuộc hàng 
Phạm Thiên đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp vô thượng ấy đã được đức 
Thế Tôn chuyển vận ở Bārāṇasī, tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị 
chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
Thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.”  
 
 
 

25. Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các cõi trời 
Phạm Thiên. Và mười ngàn thế giới này đã bị lay chuyển, rung động, chấn 
động. Và ánh sáng tuyệt vời không thể đo lường đã hiện ra ở thế gian, vượt 
quá năng lực siêu phàm của chư Thiên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời 
cảm hứng rằng: “Koṇḍañña đã hiểu được! Koṇḍañña đã hiểu được!” Bởi thế, 
chính từ ‘Aññākoṇḍañña’1 này đã trở thành tên gọi của đại đức Koṇḍañña.  

                                                   
1 “Aññākoṇḍañña” = Aññā + koṇḍañña nghĩa là ‘Koṇḍañña đã hiểu.’ Tên gọi này được phát 
xuất từ lời nói của đức Phật: “Aññāsi vata bho Koṇḍañño. Aññāsi vata bho 
Koṇḍañño” (ND). 



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 26

26. Atha kho āyasmā aññākoṇḍañño diṭṭhadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṃkatho 
vesārajjappatto aparappaccayo satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca: 
“Labheyyāhaṃ bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyaṃ 
upasampadan ”ti. “Ehi bhikkhū ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. 
Cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tassa 
āyasmato upasampadā ahosi.  
 
 
 
 
 
 

27. Atha kho bhagavā tadavasese bhikkhū dhammiyā kathāya ovadi 
anusāsi. Atha kho āyasmato ca vappassa āyasmato ca bhaddiyassa bhagavatā 
dhammiyā kathāya ovadiyamānānaṃ anusāsiyamānānaṃ virajaṃ 
vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, 
sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti. Te diṭṭhadhammā pattadhammā 
viditadhammā pariyogāḷhadhammā tiṇṇavicikicchā vigatakathaṃkathā 
vesārajjappattā aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ etadavocuṃ. 
“Labheyyāma mayaṃ bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyāma 
upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. 
Caratha brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tesaṃ 
āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.  
 
 
 
 
 
 

28. Atha kho bhagavā tadavasese bhikkhū nīhārabhatto dhammiyā 
kathāya ovadi anusāsi. Yaṃ tayo bhikkhū piṇḍāya caritvā āharanti, tena 
chabbaggo yāpeti.  
 
 
 
 
 

29. Atha kho āyasmato ca mahānāmassa āyasmato ca assajissa bhagavatā 
dhammiyā kathāya ovadiyamānānaṃ anusāsiyamānaṃ virajaṃ vītamalaṃ 
dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ 
nirodhadhamman ”ti. Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā 
pariyogāḷhadhammā tiṇṇavicikicchā vigatakathaṃkathā vesārajjappattā 
aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Labheyyāma 
mayaṃ bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyāma upasampadan ”ti. 
“Etha bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. Caratha brahma-
cariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tesaṃ āyasmantānaṃ 
upasampadā ahosi.  
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26. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, đại đức Aññākoṇḍañña đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Con có thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này 
tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu 
lên bậc trên của vị đại đức ấy. 
 
 

 
27. Sau đó, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy các vị tỳ khưu còn lại 

bằng bài Pháp thoại. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi 
đức Thế Tôn bằng bài Pháp thoại, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không 
vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Vappa và đại đức Bhaddiya: “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy 
được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần 
Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin 
vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, 
các vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể 
xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên 
bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để 
chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức 
ấy. 
 
 

 
28. Sau đó, với bữa ăn đã được mang lại, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã 

giảng dạy các vị tỳ khưu còn lại bằng bài Pháp thoại. Nhóm sáu vị sống bằng 
vật mà ba vị tỳ khưu đi khất thực và mang về.  
 
 

 
29. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn 

bằng bài Pháp thoại, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã 
sanh khởi đến đại đức Mahānāma và đại đức Assaji: “Điều gì có bản tánh 
được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được 
Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, 
hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào 
Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, các 
vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy.  
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30. Atha kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi: “Rūpaṃ 
bhikkhave, anattā. Rūpaṃ vā hidaṃ bhikkhave, attā abhavissa, nayidaṃ 
rūpaṃ ābādhāya saṃvatteyya. Labbhetha ca rūpe ‘evaṃ me rūpaṃ hotu, 
evaṃ me rūpaṃ mā ahosī ’ti. Yasmā ca kho bhikkhave, rūpaṃ anattā, tasmā 
rūpaṃ ābādhāya saṃvattati. Na ca labbhati rūpe ‘evaṃ me rūpaṃ hotu, 
evaṃ me rūpaṃ mā ahosī ’ti.  
 
 
 

31. Vedanā bhikkhave, anattā.1 Vedanā ca hidaṃ bhikkhave, attā 
abhavissa, nayidaṃ vedanā ābādhāya saṃvatteyya. Labbhetha ca vedanāya 
‘evaṃ me vedanā hotu, evaṃ me vedanā mā ahosī ’ti. Yasmā ca kho 
bhikkhave, vedanā anattā, tasmā vedanā ābādhāya saṃvattati. Na ca 
labbhati vedanāya ‘evaṃ me vedanā hotu, evaṃ me vedanā mā ahosī ’ti.  
 
 
 

32. Saññā bhikkhave, anattā. —pe— Saṅkhārā bhikkhave, anattā. 
Saṅkhārā ca hidaṃ bhikkhave, attā abhavissiṃsu,2 nayime3 saṅkhārā 
ābādhāya saṃvatteyyuṃ. Labbhetha ca saṅkhāresu ‘evaṃ me saṅkhārā 
hontu, evaṃ me saṅkhārā mā ahesun ’ti. Yasmā ca kho bhikkhave, saṅkhārā 
anattā, tasmā saṅkhārā ābādhāya saṃvattati. Na ca labbhati saṅkhāresu 
‘evaṃ me saṅkhārā hontu, evaṃ me saṅkhārā mā ahesun ’ti.  
 
 
 

33. Viññāṇaṃ bhikkhave, anattā. Viññāṇañcahidaṃ bhikkhave, attā 
abhavissa, nayidaṃ viññāṇaṃ ābādhāya saṃvatteyya. Labbhetha ca viññāṇe 
‘evaṃ me viññāṇaṃ hotu, evaṃ me viññāṇaṃ mā ahosī ’ti. Yasmā ca kho 
bhikkhave, viññāṇaṃ anattā, tasmā viññāṇaṃ ābādhāya saṃvattati. Na ca 
labbhati viññāṇe ‘evaṃ me viññāṇaṃ hotu, evaṃ me viññāṇaṃ mā ahosī ’”ti.  
 
 
 

34. “Taṃ kimmaññatha bhikkhave, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā ”ti? 
Aniccaṃ bhante. “Yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā ”ti? 
Dukkhaṃ bhante. “Yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, 
kallannu taṃ samanupassituṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā ’”ti? 
No hetaṃ bhante. “Vedanā —pe— Saññā —pe— Saṅkhārā —pe— Viññāṇaṃ 
niccaṃ vā aniccaṃ vā ”ti? Aniccaṃ bhante. “Yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā 
taṃ sukhaṃ vā ”ti? Dukkhaṃ bhante. “Yampanāniccaṃ dukkhaṃ 
vipariṇāmadhammaṃ, kallannu taṃ samanupassituṃ ‘etaṃ mama, 
esohamasmi, eso me attā ’”ti? No hetaṃ bhante. 

                                                   
1 vedanā anattā - Ma, Syā, PTS, Tovi. 
2 abhavissaṃsu - Ma, Syā, PTS, Manupa, Tovi.   3 nayidaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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30. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: - “Này các 
tỳ khưu, Sắc là Vô Ngã.1 Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Sắc này là Ngã thì Sắc 
này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở Sắc (theo ý muốn) 
rằng: ‘Sắc của ta hãy là như vầy, Sắc của ta đừng trở thành như vầy.’ Này các 
tỳ khưu, chính vì Sắc là Vô Ngã do đó Sắc đi đến bệnh hoạn và không thể đạt 
được ở Sắc (theo ý muốn) rằng: ‘Sắc của ta hãy là như vầy, Sắc của ta đừng 
trở thành như vầy.’  

 
31. Này các tỳ khưu, Thọ là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Thọ này là 

Ngã thì Thọ này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở Thọ (theo ý 
muốn) rằng: ‘Thọ của ta hãy là như vầy, Thọ của ta đừng trở thành như vầy.’ 
Này các tỳ khưu, chính vì Thọ là Vô Ngã do đó Thọ đi đến bệnh hoạn và 
không thể đạt được ở Thọ (theo ý muốn) rằng: ‘Thọ của ta hãy là như vầy, 
Thọ của ta đừng trở thành như vầy.’  

 
32. Này các tỳ khưu, Tưởng là Vô Ngã. ―(như trên)― Này các tỳ khưu, các 

Hành là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu các Hành này là Ngã thì các 
Hành này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở các Hành (theo ý 
muốn) rằng: ‘Các Hành của ta hãy là như vầy, các Hành của ta đừng trở 
thành như vầy.’ Này các tỳ khưu, chính vì các Hành là Vô Ngã do đó các 
Hành đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở các Hành (theo ý muốn) 
rằng: ‘Các Hành của ta hãy là như vầy, các Hành của ta đừng trở thành như 
vầy.’  

 
33. Này các tỳ khưu, Thức là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Thức 

này là Ngã thì Thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở 
Thức (theo ý muốn) rằng: ‘Thức của ta hãy là như vầy, Thức của ta đừng trở 
thành như vầy.’ Này các tỳ khưu, chính vì Thức là Vô Ngã do đó Thức đi đến 
bệnh hoạn và không thể đạt được ở Thức (theo ý muốn) rằng: ‘Thức của ta 
hãy là như vầy, Thức của ta đừng trở thành như vầy.’”  

 
34. “Này các tỳ khưu, các vị nghĩ gì về Sắc ấy, là thường hay vô thường?” - 

“Bạch ngài, là vô thường.” - “Vậy cái gì (đã) là vô thường thì cái ấy là khổ hay 
lạc?” - “Bạch ngài, là khổ.” - “Vậy cái gì (đã) là vô thường, khổ, có trạng thái 
thay đổi, có phải là hợp lý khi quán xét về cái ấy rằng: ‘Cái này là của ta, cái 
này là ta, cái này là tự ngã của ta’?” - “Bạch ngài, điều ấy không (hợp lý).” - 
“Này các tỳ khưu, Thọ ―(như trên)― Tưởng ―(như trên)― các Hành ―(như 
trên)― Thức là thường hay vô thường?” - “Bạch ngài, là vô thường.” - “Vậy 
cái gì (đã) là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc?” - “Bạch ngài, là khổ.” - Vậy 
cái gì (đã) là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là hợp lý khi quán 
xét về cái ấy rằng: ‘Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta’?” - 
“Bạch ngài, điều ấy không hợp lý.”  

                                                   
1 Tốt hơn nên dịch là: ‘Sắc không phải là Ngã’ hoặc ‘Sắc không phải là Ta’ (ND). Các từ Vô 
Ngã, Sắc, Thọ, v.v... được viết hoa để tiện cho việc nhận diện ý chính.  
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35. “Tasmātiha bhikkhave, yaṃ kiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ 
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā, 
yaṃ dūre vā santike vā, sabbaṃ taṃ rūpaṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na 
me so attā ’ti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ. Yā kāci 
vedanā —pe— Yā kāci saññā —pe— Ye keci saṅkhārā —pe— Yaṃ kiñci 
viññāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā 
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā, yaṃ dūre vā santike vā, sabbaṃ taṃ 
viññāṇaṃ ‘netaṃ mama, nesohamasmi, na me so attā ’ti evametaṃ 
yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.  
 
 
 

36. Evaṃ passaṃ bhikkhave, sutavā ariyasāvako rūpasmimpi nibbindati, 
vedānāya ’pi nibbindati, saññāya ’pi nibbindati, saṅkhāresu ’pi nibbindati, 
viññāṇasmimpi nibbindati, nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati, 
vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti, khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, 
kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā ’ti pajānātī ”ti.  
 
 
 
 

37. Idamavoca bhagavā. Attamanā pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato 
bhāsitaṃ abhinanduṃ.1 Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne 
pañcavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsu.  
 
 

38. Tena kho pana samayena cha loke arahanto honti.  
 
 

Paṭhamakabhāṇavāraṃ.  
 

***** 
 
 

1. Tena kho pana samayena bārāṇasiyaṃ yaso nāma kulaputto 
seṭṭhiputto sukhumālo hoti. Tassa tayo pāsādā honti. Eko hemantiko, eko 
gimhiko, eko vassiko. So vassike pāsāde vassike cattāro māse2 nippurisehi 
turiyehi paricārayamāno na heṭṭhāpāsādaṃ orohati.3  
 
 

2. Atha kho yasassa kulaputtassa pañcahi kāmaguṇehi samappitassa 
samaṅgībhūtassa paricārayamānassa paṭigacceva4 niddā okkami. Parijanassa 
’pi niddā okkami. Sabbarattiyo ca telappadīpo jhāyati.  

                                                   
1 abhinandunti - Ma;       3 paricāriyamāno na heṭṭhā  
   abhinandanti - PTS.         pāsādā orohati - PTS. 
2 so vassike pāsāde cattāro māse - Ma, Syā.   4 paṭikacceva - Ma, Syā. 
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35. “Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ Sắc nào thuộc 
về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tế, 
kém cỏi, hay cao quý, ở xa, hay ở gần, nên thấy được toàn bộ Sắc ấy đúng 
như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh (như vầy): ‘Cái này không phải 
là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta.’ Bất cứ 
Thọ nào ―(như trên)― bất cứ Tưởng nào ―(như trên)― bất cứ các Hành nào 
―(như trên)― bất cứ Thức nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong 
thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tế, kém cỏi, hay cao quý, ở xa hay ở 
gần, nên thấy được toàn bộ Thức ấy đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ 
chân chánh (như vầy): ‘Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải là tự ngã của ta.’  
 

36. Này các tỳ khưu, trong khi thấy được như thế, vị Thánh đệ tử có sự 
học hỏi không còn hứng thú trong Sắc, không còn hứng thú trong Thọ, không 
còn hứng thú trong Tưởng, không còn hứng thú trong các Hành, không còn 
hứng thú trong Thức; trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn say 
đắm; do không còn say đắm vị ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, 
trí khởi lên rằng: ‘Đã được giải thoát.’ Vị ấy biết được rằng: ‘Sự tái sanh đã 
cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải 
làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.’”  
 

37. Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Được hoan hỷ, các tỳ khưu nhóm 
năm vị đã vô cùng thích thú với lời dạy của đức Thế Tôn. Hơn thế nữa, trong 
khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của các tỳ khưu nhóm năm vị đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc.  
 

38. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu vị A-la-hán. 
 
 

Tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, ở Bārāṇasī có người con trai gia đình danh giá tên 
Yasa, là con trai nhà đại phú, có vóc dáng mảnh mai. Chàng trai có ba tòa lâu 
đài: một dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa 
mưa. Vào bốn tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong 
lúc được phục vụ bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía 
dưới của tòa lâu đài.  
 

2. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa là người được thừa 
hưởng, được sở hữu năm phần dục lạc,1 trong lúc đang được phục vụ chàng 
trai đã thiếp ngủ trước, rồi đám người hầu cũng đã thiếp ngủ. Và cây đèn dầu 
được đốt trọn đêm.  

                                                   
1 Khoái lạc sanh lên do năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân (ND). 
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3. Atha kho yaso kulaputto paṭigacceva pabujjhitvā1 addasa sakaṃ 
parijanaṃ supantaṃ, aññissā kacche vīṇaṃ, aññissā kaṇṭhe mudiṅgaṃ,2 
aññissā kacche ālambaraṃ, aññaṃ vikkesikaṃ aññaṃ vikkhelikaṃ, aññā 
vippalapantiyo, hatthappattaṃ susānaṃ maññe. Disvānassa ādīnavo 
pāturahosi, nibbidāya cittaṃ saṇṭhāsi.  
 
 

4. Atha kho yaso kulaputto udānaṃ udānesi: “Upaddutaṃ vata bho, 
upassaṭṭhaṃ vata bho ”ti.  
 
 

5. Atha kho yaso kulaputto suvaṇṇapādukāyo ārohitvā yena nivesana-
dvāraṃ tenupasaṅkami. Amanussā dvāraṃ vivariṃsu: “Mā yasassa 
kulaputtassa koci antarāyamakāsi agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  
 
 

6. Atha kho yaso kulaputto yena nagaradvāraṃ tenupasaṅkami. 
Amanussā dvāraṃ vivariṃsu: “Mā yasassa kulaputtassa koci antarāyamakāsi 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  
 
 

7. Atha kho yaso kulaputto yena isipatanaṃ migadāyo tenupasaṅkami. 
Tena kho pana samayena bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya 
ajjhokāse caṅkamati. Addasā kho bhagavā yasaṃ kulaputtaṃ dūrato ’va 
āgacchantaṃ. Disvānaṃ caṅkamā orohitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho 
yaso kulaputto bhagavato avidūre udānaṃ udānesi: “Upaddutaṃ vata bho, 
upassaṭṭhaṃ vata bho ”ti  
 
 

8. Atha kho bhagavā yasaṃ kulaputtaṃ etadavoca: “Idaṃ kho yasa, 
anupaddutaṃ idaṃ anupassaṭṭhaṃ. Ehi yasa, nisīda. Dhammaṃ te 
desissāmī ”ti.3 Atha kho yaso kulaputto “Idaṃ kira anupaddutaṃ, idaṃ 
anupassaṭṭhan ”ti haṭṭho udaggo suvaṇṇapādukāhi orohitvā yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinnassa kho yasassa kulaputtassa bhagavā ānupubbī-
kathaṃ4 kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ 
kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi. 
Yadā bhagavā aññāsi yasaṃ kulaputtaṃ kallacittaṃ muducittaṃ 
vinīvaraṇacittaṃ udaggacittaṃ pasannacittaṃ, atha yā buddhānaṃ 
sāmukkaṃsikā dhammadesanā, taṃ pakāsesi: dukkhaṃ samudayaṃ 
nirodhaṃ maggaṃ. Seyyāthāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakālakaṃ 
sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya. Evameva yasassa kulaputtassa 
tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ 
kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  

                                                   
1 paṭibujjhitvā - PTS.     4 anupubbiṃ kathaṃ - Ma;  
2 mutiṅgaṃ - PTS.       anupubbikathaṃ - Syā, PTS;  
3 desessāmi - Manupa,Tovi, Ma, Syā, PTS.    ānupubbikathaṃ - Manupa. 
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3. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thức dậy trước và đã 
nhìn thấy đám hầu thiếp của mình đang ngủ, cây đàn ở khuỷu tay của nàng 
nọ, cái trống con ở cổ của nàng kia, cái trống ở đùi của nàng khác, nàng nọ có 
(đầu tóc) xổ ra, nàng kia nhễu nước dãi, các nàng khác thì nói lảm nhảm, 
chàng nghĩ rằng bãi tha ma đã đến ở trong tầm tay. Sau khi nhìn thấy, chàng 
trai đã thấy rõ được điều bất lợi và đã lập tâm ở sự chán nản.  

 
4. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán 

rằng: “Thật là chán nản! Thật là khổ sở!”  

 
5. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã mang vào đôi hài bằng 

vàng ròng và đi đến cánh cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa 
ra (nghĩ rằng): “Chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không 
nhà của người con trai gia đình danh giá Yasa.”  

 
6. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến cổng thành 

phố. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra (nghĩ rằng): “Chớ có ai gây trở ngại đến 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá 
Yasa.”  

 
7. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến Isipatana, chỗ 

vườn nai. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng, đang đi kinh hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người 
con trai gia đình danh giá Yasa từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã 
rời đường kinh hành và ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, ở 
không xa đức Thế Tôn, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời 
cảm thán rằng: “Thật là chán nản! Thật là khổ sở!”  

 
8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa 

điều này: - “Này Yasa, việc này không chán nản, việc này không khổ sở. Này 
Yasa, hãy đến và ngồi xuống. Ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho ngươi.” Khi 
ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa (nghĩ rằng): “Nghe nói việc này 
không chán nản, việc này không khổ sở” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã cởi 
ra đôi hài bằng vàng ròng và đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi người con trai gia đình danh giá 
Yasa đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến 
người con trai gia đình danh giá Yasa. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về 
bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự 
ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được 
người con trai gia đình danh giá Yasa có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng 
đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến người con trai gia đình danh giá Yasa: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  
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9. Atha kho yasassa kulaputtassa mātā pāsādaṃ āruhitvā yasaṃ kula-
puttaṃ apassantī yena seṭṭhi gahapati tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
seṭṭhiṃ gahapatiṃ etadavoca: “Putto te gahapati, yaso na dissatī ”ti. Atha 
kho seṭṭhi gahapati catuddisā assadūte uyyojetvā sāmaññeva yena isi-
patanaṃ migadāyo tenupasaṅkami. Addasā kho seṭṭhi gahapati suvaṇṇa-
pādukānaṃ nikkhepaṃ. Disvāna taññeva anugamā.1 Addasā kho bhagavā 
seṭṭhiṃ gahapatiṃ dūrato ’va āgacchantaṃ, disvāna bhagavato etadahosi: 
“Yannūnāhaṃ tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhareyyaṃ,2 yathā 
seṭṭhi gahapati idha nisinno idha nisinnaṃ yasaṃ kulaputtaṃ na passeyyā 
”ti. Atha kho bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāsi.3 
 
 
 

10. Atha kho seṭṭhi gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Api bhante, bhagavā yasaṃ 
kulaputtaṃ passeyyā ”ti? “Tena hi gahapati, nisīda. Appeva nāma idha 
nisinno idha nisinnaṃ yasaṃ kulaputtaṃ passeyyāsī ”ti.  
 
 
 

11. Atha kho seṭṭhi gahapati ‘Idheva kirāhaṃ nisinno idha nisinnaṃ 
yasaṃ kulaputtaṃ passissāmī ’ti haṭṭho udaggo bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnassa kho seṭṭhissa gahapatissa 
bhagavā ānupubbīkathaṃ kathesi, —pe— aparappaccayo satthusāsane 
bhagavantaṃ etadavoca: “Abhikkantaṃ bhante, abhikkantaṃ bhante. 
Seyyathāpi bhante, nikkujjitaṃ4. vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, 
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya 
cakkhumanto rūpāni dakkhintī ’ti,5 evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena 
dhammo pakāsito. Esāhaṃ bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi 
dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge 
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatan ”ti. So ’va6 loke paṭhamaṃ upāsako ahosi 
tevāciko.  
 
 
 

12. Atha kho yasassa kulaputtassa pituno dhamme desiyamāne yathā-
diṭṭhaṃ yathāviditaṃ bhūmiṃ paccavekkhantassa anupādāya āsavehi cittaṃ 
vimucci. Atha kho bhagavato etadahosi: “Yasassa kho kulaputtatassa pituno 
dhamme desiyamāne yathādiṭṭhaṃ yathāviditaṃ bhūmiṃ paccavekkhan-
tassa anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttaṃ. Abhabbo kho yaso kulaputto 
hināyāvattitvā kāme paribhuñjituṃ seyyathāpi pubbe agārikabhūto. 
Yannūnāhaṃ taṃ iddhābhisaṅkhāraṃ paṭippasambheyyan ”ti.  
 

                                                   
1 anugamāsi - Ma, PTS.      4 nikujjitaṃ - ityapi.  
2 abhisaṃkhāreyyaṃ - PTS.      5 dakkhantī ti - Ma, Syā. 
3 abhisaṅkharesi - Ma, Syā; abhisaṃkhāresi - PTS.  6 so ca - Manupa, Avi.  
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9. Sau đó, mẹ của người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi lên tòa lâu 
đài, trong khi không nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa nên đã 
đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi đến đã nói với người gia chủ đại 
phú điều này: - “Gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai ông là Yasa.” Khi ấy, 
người gia chủ đại phú đã phân công cho các sứ giả phi ngựa bốn phương, còn 
chính bản thân đã đi đến Isipatana, chỗ vườn nai. Người gia chủ đại phú đã 
nhìn thấy dấu vết (in xuống đất) của đôi hài bằng vàng ròng, sau khi nhìn 
thấy đã đi theo chính dấu vết ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người gia chủ đại 
phú từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: 
“Hay là ta nên thi triển thần thông để cho người gia chủ đại phú ngồi ở đây 
không thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây.” 
Rồi đức Thế Tôn đã thi triển thần thông như thế ấy.  
 
 

10. Sau đó, người gia chủ đại phú đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vậy chớ đức Thế Tôn có thể 
nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa không?” - “Này gia chủ, như 
thế thì ông hãy ngồi xuống đi. Có lẽ khi ông ngồi xuống ở đây, ông có thể 
nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây.” 
 
 

11. Khi ấy, người gia chủ đại phú (nghĩ rằng): “Nghe nói khi ta ngồi xuống 
ở chính nơi đây, ta sẽ nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang 
ngồi ở đây” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Khi người gia chủ đại phú đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú. ―nt― không còn 
cần sự trợ duyên của người khác, (người gia chủ đại phú) đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
Bạch ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ 
rằng): ‘Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tợ như 
thế, Pháp đã được đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, 
con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ 
khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể 
từ hôm nay cho đến trọn đời. Và ông ta đã trở thành vị nam cư sĩ đọc ba câu 
(nương nhờ)[*] đầu tiên ở thế gian.  
 
 

12. Sau đó, trong khi Giáo Pháp đang được giảng giải cho người cha, thì 
người con trai gia đình danh giá Yasa trong khi quán sát bản chất như đã 
được thấy như đã được biết, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Trong 
khi Giáo Pháp đang được giảng giải cho người cha, thì người con trai gia đình 
danh giá Yasa trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được 
biết, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Người con trai gia đình danh giá Yasa quả không thể nào quay trở lại 
đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở 
tại gia, hay là ta nên thu hồi sự thi triển thần thông ấy?”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 36

13. Atha kho bhagavā taṃ iddhābhisaṅkhāraṃ paṭippassambhesi. Addasā 
kho seṭṭhi gahapati yasaṃ kulaputtaṃ nisinnaṃ, disvāna yasaṃ kulaputtaṃ 
etadavoca: “Mātā te tāta yasa, paridevasokasamāpannā. Dehi mātuyā jīvitan 
”ti.1  
 
 
 

14. Atha kho yaso kulaputto bhagavantaṃ ullokesi. Atha kho bhagavā 
seṭṭhiṃ gahapatiṃ etadavoca: “Taṃ kimmaññasi gahapati, yasassa2 sekhena 
ñāṇena sekhena dassanena dhammo diṭṭho vidito seyyathāpi tayā. Tassa 
yathādiṭṭhaṃ yathāviditaṃ bhūmiṃ paccavekkhantassa anupādāya āsavehi 
cittaṃ vimuttaṃ. Bhabbo nu kho so gahapati, hināyāvattitvā kāme 
paribhuñjituṃ seyyathāpi pubbe agārikabhūto ”ti? No hetaṃ bhante. 
“Yasassa kho gahapati, kulaputtassa sekhena ñāṇena sekhena dassanena 
dhammo diṭṭho vidito3 seyyathāpi tayā. Tassa yathādiṭṭhaṃ yathāviditaṃ 
bhūmiṃ paccavekkhantassa anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttaṃ. Abhabbo 
kho gahapati, yaso kulaputto hīnāyāvattitvā kāme paribhuñjituṃ seyyathāpi 
pubbe agārikabhūto ”ti.  
 
 
 
 
 

15. “Lābhā bhante, yasassa kulaputtassa, suladdhaṃ bhante, yasassa 
kulaputtassa, yathā yasassa kulaputtassa anupādāya āsavehi cittaṃ 
vimuttaṃ. Adhivāsetu me bhante, bhagavā ajjatanāya bhattaṃ yasena 
kulaputtena pacchāsamaṇenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.  
 
 
 
 

16. Atha kho seṭṭhi gahapati bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā 
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho yaso 
kulaputto acirapakkante seṭṭhimhi bhagavantaṃ etadavoca: “Labheyyāhaṃ 
bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyaṃ upasampadan ”ti. “Ehi 
bhikkhū ”ti bhagavā avoca, “Svākkhāto dhammo. Cara brahmacariyaṃ 
sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tassa āyasmato upasampadā ahosi.  
 

Tena kho pana samayena satta loke arahanto honti.  
 

Yasassa pabbajjā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

  

                                                   
1 dehi mātu jīvitan ti - PTS. 
2 yassa - Ma.    3 vidito iti padaṃ Syā PTS potthakesu na dissate. 
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13. Sau đó, đức Thế Tôn đã thu hồi sự thi triển thần thông ấy. Người gia 
chủ đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi, 
sau khi nhìn thấy đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa điều này: - 
“Này Yasa yêu quý, mẹ của con đã phải than vãn và sầu muộn. Hãy đem lại 
cho mẹ cuộc sống.”  
 

14. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã ngước nhìn đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người gia chủ đại phú điều này: - “Này 
gia chủ, ngươi nghĩ gì về việc ấy (là việc) người con trai gia đình danh giá 
Yasa đã thấy đã biết được Pháp bằng trí của vị hữu học, bằng sự hiểu biết của 
vị hữu học cũng giống ngươi vậy? Chàng trai ấy trong khi quán sát bản chất 
như đã được thấy như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, có thể nào Yasa quay trở lại đời 
sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia 
hay không?” - “Bạch ngài, điều ấy không thể nào.” - “Này gia chủ, người con 
trai gia đình danh giá Yasa quả đã thấy đã biết được Pháp bằng trí của vị hữu 
học, bằng sự hiểu biết của vị hữu học cũng giống ngươi vậy. Chàng trai ấy 
trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được biết, tâm đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, 
Yasa không thể nào quay trở lại đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc 
giống như trước đây khi còn ở tại gia.” 
 

15. - “Bạch ngài, thật là lợi ích cho người con trai gia đình danh giá Yasa! 
Thật khéo thành tựu cho người con trai gia đình danh giá Yasa! Như là việc 
tâm của người con trai gia đình danh giá Yasa đã không còn chấp thủ và đã 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về 
bữa thọ trai ngày mai cùng với người con trai gia đình danh giá Yasa là Sa-
môn hầu cận.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng.  
 

16. Khi ấy, người gia chủ đại phú hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi người gia chủ đại phú ra đi không lâu, người con 
trai gia đình danh giá Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để 
chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 
 

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

Dứt sự xuất gia của Yasa. 
 

***** 




