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16. Atha kho devadatto yena ajātasattu kumāro tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā ajātasattuṃ kumāraṃ etadavoca: “Purise mahārāja āṇāpehi: 
ye samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā voropessantī ”ti. Atha kho ajātasattu kumāro 
manusse āṇāpesi: “Yathā bhaṇe ayyo devadatto āha, tathā karothā ”ti.1  
 
 
 
 

Atha kho devadatto ekaṃ purisaṃ āṇāpesi: “Gacchāvuso amukasmiṃ 
okāse samaṇo gotamo viharati. Taṃ jīvitā voropetvā iminā maggena āgacchā 
”ti. Tasmiṃ magge dve purise ṭhapesi: “Yo iminā maggena eko puriso 
āgacchati, taṃ jīvitā voropetvā iminā maggena āgacchathā ”ti. Tasmiṃ 
magge cattāro purise ṭhapesi: “Ye iminā maggena dve purisā āgacchanti, te 
jīvitā voropetvā iminā maggena āgacchathā ”ti. Tasmiṃ magge aṭṭhapurise 
ṭhapesi: “Ye iminā maggena cattāro purisā āgacchanti, te jīvitā voropetvā 
iminā maggena āgacchathā ”ti. Tasmiṃ magge soḷasa purise ṭhapesi: “Ye 
iminā maggena aṭṭha purisā āgacchanti, te jīvitā voropetvā āgacchathā ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho so eko puriso asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā 
yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato avidūre bhīto 
ubbiggo ussaṅkī utrasto patthaddhena kāyena aṭṭhāsi. Addasā kho bhagavatā 
taṃ purisaṃ bhītaṃ ubbiggaṃ ussaṅkiṃ utrastaṃ patthaddhena kāyena 
ṭhitaṃ. Disvāna taṃ purisaṃ etadavoca: “Ehi āvuso mā bhāyī ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho so puriso asicammaṃ ekamantaṃ karitvā dhanukalāpaṃ 
nikkhipitvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato pādesu 
sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Accayo maṃ bhante accagamā 
yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathā-akusalaṃ, yohaṃ duṭṭhacitto vadhakacitto 
idhūpasaṅkanto. Tassa me bhante bhagavā accayaṃ accayato patigaṇhātu2 
āyatiṃ saṃvarāyā ”ti.  
 
 
 
 

“Taggha3 tvaṃ āvuso accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathā-
akusalaṃ yaṃ tvaṃ duṭṭhacitto vadhakacitto idhūpasaṅkanto. Yato ca kho 
tvaṃ āvuso accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi, taṃ te 
mayaṃ patigaṇhāma. Vuddhi hesā āvuso ariyassa vinaye yo accayaṃ 
accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatī ”ti.  

                                                   
1 kareyyāthā ti - Ma.  2 paṭiggaṇhātu - Ma, Syā. 3 iṅgha - Syā.  
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16. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajātasatthu, sau khi đến đã 
nói với hoàng tử Ajātasattu điều này: - “Tâu đại vương, hãy ra lệnh cho các 
nam nhân để họ sẽ đoạt mạng sống của Sa-môn Gotama.” Khi ấy, hoàng tử 
Ajātasattu đã ra lệnh cho mọi người rằng: - “Này các khanh, ngài đại đức 
Devadatta đã nói như thế nào, các người hãy làm theo như thế ấy.”  
 
 

Sau đó, Devadatta đã ra lệnh cho một người đàn ông rằng: - “Này ông 
bạn, Sa-môn Gotama ngụ ở nơi đó; hãy đoạt mạng sống của ông ta rồi hãy 
trở về bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt hai 
người đàn ông (bảo rằng): - “Người đàn ông nào một mình trở về bằng con 
đường này; hãy đoạt mạng sống của hắn ta rồi hãy trở về bằng con đường 
này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt bốn người đàn ông (bảo 
rằng): - “Hai người đàn ông nào trở về bằng con đường này; hãy đoạt mạng 
sống của chúng rồi hãy trở về bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, 
Devadatta đã xếp đặt tám người đàn ông (bảo rằng): - “Bốn người đàn ông 
nào trở về bằng con đường này; hãy đoạt mạng sống của chúng rồi hãy trở về 
bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt mười sáu 
người đàn ông (bảo rằng): - “Tám người đàn ông nào trở về bằng con đường 
này; hãy đoạt mạng sống của chúng rồi hãy trở về bằng con đường này.”  
 
 

Sau đó, người đàn ông ấy một mình cầm gươm và bao gươm, mang cung 
và túi tên đã đi đến gặp đức Thế Tôn; sau khi đến còn cách đức Thế Tôn một 
khoảng không xa, thì trở nên khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, đã đứng với 
thân thể cứng đơ. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người đàn ông ấy (với vẻ) khiếp 
đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, đang đứng với thân thể cứng đơ, sau khi nhìn 
thấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này đạo hữu, hãy đến. Chớ có 
sợ hãi.”  
 
 

Khi ấy, người đàn ông ấy đã bỏ gươm và bao gươm ở một góc, để cung và 
túi tên xuống, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đê đầu ở hai 
chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tội 
lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê muội, như là 
không có đạo đức nên con đi đến đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lỗi ấy của con đây là tội lỗi hầu để ngăn 
ngừa trong tương lai.”  
 
 

“Này đạo hữu, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy ngươi khiến ngươi 
như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên ngươi đi đến 
đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Này đạo hữu, chính từ việc ấy, ngươi đã 
thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp, nay ta nhận biết điều ấy 
cho ngươi. Này đạo hữu, chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc 
Thánh: Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo 
Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.”  
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Atha kho bhagavā tassa purisassa ānupubbīkathaṃ1 kathesi seyyathīdaṃ: 
dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ 
saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi. Yadā bhagavā aññāsi taṃ 
purisaṃ kallacittaṃ muducittaṃ vinīvaraṇacittaṃ udaggacittaṃ 
pasannacittaṃ atha yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ 
pakāsesi, dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma 
suddhaṃ vatthaṃ apagataṃ kāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya 
evameva tassa purisassa tasmiṃ yeva āsane virajaṃ vītamalaṃ 
dhammacakkhuṃ udapādi: ‘Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ 
nirodhadhamman ’ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho so puriso diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṃkatho vesārajjappatto 
aparappaccayo satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca: “Abhikkantaṃ bhante 
abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya 
paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā 
telapajjotaṃ dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni dakkhintī ’ti, evameva 
bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. Esāhaṃ bhante bhagavantaṃ 
saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ maṃ 
bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatan ”ti. Atha kho bhagavā 
taṃ purisaṃ etadavoca: “Mā kho tvaṃ āvuso iminā maggena gaccha. Iminā 
maggena gacchāhī ”ti aññena maggena uyyojesi.  
 
 
 
 
 

17. Atha kho te dve purisā ‘kinnu kho so eko puriso cirena āgacchatī ’ti 
paṭipathaṃ gacchantā addasaṃsu bhagavantaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle 
nisinnaṃ, disvāna yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Tesaṃ bhagavā 
ānupubbīkathaṃ kathesi ―pe― aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante ―pe― Upāsake no 
bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gate ”ti.2 
 
 
 
 
 

Atha kho bhagavā te purise etadavoca: “Mā kho tumhe āvuso iminā 
maggena gacchittha. Iminā maggena gacchathā ”ti aññena maggena uyyojesi.  

                                                   
1 anupubbiṃ kathaṃ - Ma; anupubbikathaṃ - Syā, PTS. 
2 ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gate ti - Syā, PTS. 
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Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến người đàn ông ấy. 
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 tâm của người ấy 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 đàn ông ấy: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  
 
 
 
 

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, người đàn ông ấy 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 ấy, 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.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với người đàn ông ấy điều này: 
- “Này đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài 
đã chỉ cho đi bằng con đường khác.  
 
 
 
 

17. Sau đó, hai người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Gã đàn ông ấy một mình 
sao lại lâu đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. ―(như trên)― vào 
Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật 
là tuyệt vời! ―(như trên)― 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.”  
 
 
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - “Này 
các đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã 
chỉ cho đi bằng con đường khác.  
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Atha kho te cattāro purisā ‘kinnu kho te dve purisā cirena āgacchantī ’ti 
paṭipathaṃ gacchantā addasaṃsu bhagavantaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle 
nisinnaṃ, disvāna yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Tesaṃ bhagavā 
ānupubbīkathaṃ kathesi ―pe― aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante ―pe― Upāsake no 
bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gate ”ti.1 Atha kho bhagavā 
te purise etadavoca: “Mā kho tumhe āvuso iminā maggena gacchittha. Iminā 
maggena gacchathā ”ti aññena maggena uyyojesi.  
 
 
 

 
Atha kho te aṭṭhapurisā ‘kinnu kho te cattāro purisā cirena āgacchantī ’ti 

paṭipathaṃ gacchantā addasaṃsu bhagavantaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle 
nisinnaṃ. Disvāna yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu. Upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Tesaṃ bhagavā 
ānupubbīkathaṃ kathesi ―pe― aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante ―pe― Upāsake no 
bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gate ”ti.1 Atha kho bhagavā te 
purise etadavoca: “Mā kho tumhe āvuso iminā maggena gacchittha. Iminā 
maggena gacchathā ”ti aññena maggena uyyojesi.  
 
 
 

 
Atha kho te soḷasa purisā ‘kinnu kho te aṭṭha purisā cirena āgacchantī ’ti 

paṭipathaṃ gacchantā addasaṃsu bhagavantaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle 
nisinnaṃ, disvāna yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Tesaṃ bhagavā 
ānupubbīkathaṃ kathesi ―pe― aparappaccayā satthusāsane bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante ―pe― Upāsake no 
bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gate ”ti.1  
 
 
 

Atha kho bhagavā te purise etadavoca: “Mā kho tumhe āvuso iminā 
maggena gacchittha. Iminā maggena gacchathā ”ti aññena maggena uyyojesi.  

 
Atha kho so eko puriso yena devadatto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 

devadattaṃ etadavoca: “Nāhambhante sakkomi taṃ bhagavantaṃ jīvitā 
voropetuṃ. Mahiddhiko so bhagavā mahānubhāvo ”ti.  

 
“Alaṃ āvuso mā kho tvaṃ samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā voropesi. Ahameva 

samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā voropessāmī ”ti.  
                                                   
1 ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gate ti - Syā, PTS. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Chia Rẽ Hội Chúng 

 285

Sau đó, bốn người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Hai gã đàn ông ấy sao lại lâu 
đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. ―(như trên)― vào Giáo Pháp 
của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
―(như trên)― 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.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói 
với những người đàn ông ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chớ đi bằng con 
đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã chỉ cho đi bằng con đường 
khác.  

 
Sau đó, tám người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Bốn gã đàn ông ấy sao lại lâu 

đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. ―(như trên)― vào Giáo Pháp 
của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
―(như trên)― 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.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói 
với những người đàn ông ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chớ đi bằng con 
đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã chỉ cho đi bằng con đường 
khác.  

 
Sau đó, mười sáu người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Tám gã đàn ông ấy sao 

lại lâu đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức 
Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. ―(như trên)― vào 
Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật 
là tuyệt vời! ―(như trên)― 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.”  

 
Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - “Này 

các đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã 
chỉ cho đi bằng con đường khác.  

 
Sau đó, người đàn ông ấy một mình đã đi đến gặp Devadatta, sau khi đến 

đã nói với Devadatta điều này: - “Thưa ngài, tôi không thể đoạt lấy mạng 
sống của đức Thế tôn ấy. Đức Thế Tôn ấy có đại thần lực, có đại năng lực.”  

 
- “Này ông bạn, thôi đi. Ngươi chớ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn 

Gotama, chính ta sẽ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn Gotama.”  
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18. Tena kho pana samayena bhagavā gijjhakūṭassa pabbatassa 
pacchāyāyaṃ1 caṅkamati. Atha kho devadatto gijjhakūṭaṃ pabbataṃ 
abhiruhitvā2 mahatiṃ silaṃ pavijjhi “Imāya samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā 
voropessāmī ”ti. Dve pabbatakūṭā samāgantvā taṃ silaṃ sampaṭicchiṃsu. 
Tato papaṭikā uppatitvā bhagavato pāde ruhiraṃ uppādesi.  
 
 

Atha kho bhagavā uddhaṃ ulloketvā devadattaṃ etadavoca: “Bahu tayā 
moghapurisa apuññaṃ pasutaṃ yaṃ tvaṃ duṭṭhacitto vadhakacitto 
tathāgatassa ruhiraṃ uppādesī ”ti.  
 
 

Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Idaṃ bhikkhave devadattena 
paṭhamaṃ ānantariyakammaṃ upacitaṃ yaṃ duṭṭhacittena vadhakacittena 
tathāgatassa ruhiraṃ uppāditan ”ti.  
 
 

Assosuṃ kho bhikkhū: “Devadattena kira bhagavato vadho payutto ”ti. 
Te ca bhikkhū bhagavato vihārassa parito parito caṅkamanti uccāsaddā 
mahāsaddā sajjhāyaṃ karontā bhagavato rakkhāvaraṇaguttiyā. Assosi kho 
bhagavā uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ sajjhāyasaddaṃ. Sutvāna āyasmantaṃ 
ānandaṃ āmantesi: “Kinnu kho so ānanda uccāsaddo mahāsaddo 
sajjhāyasaddo ”ti?  
 
 

“Assosuṃ kho bhante bhikkhū: ‘Devadattena kira bhagavato vadho 
payutto ’ti. Te ’dha3 bhante bhikkhū bhagavato vihārassa parito parito 
caṅkamanti uccāsaddā mahāsaddā sajjhāyaṃ karontā bhagavato rakkhā-
varaṇaguttiyā, so eso bhagavā uccāsaddo mahāsaddo sajjhāyasaddo ”ti.  
 
 

“Tenahānanda mama vacanena te bhikkhū āmantehi: ‘Satthā āyasmante 
āmantetī’”ti.  
 
 

“Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā yena te 
bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca: “Satthā 
āyasmante āmantetī ”ti.  
 
 

“Evamāvuso ”ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paṭissutvā yena 
bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū bhagavā 
etadavoca:  

                                                   
1 chāyāyaṃ - Ma, Syā. 
2 āruhitvā - Ma; abhirūyhitvā- Syā; abhirūhitvā - PTS.             3 te ca - Ma, Syā.  
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18. Vào lúc bấy giờ, đức Thế tôn đang đi kinh hành ở bóng râm của ngọn 
núi Gijjhakūṭa. Khi ấy, Devadatta đã leo lên ngọn núi Gijjhakūṭa và xô xuống 
tảng đá lớn (nghĩ rằng): “Ta sẽ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn Gotama bằng 
vật này.” Hai đỉnh núi đã giao nhau và chận tảng đá ấy lại. Do đó, những 
mảnh vụn đã văng ra và làm chảy máu ở bàn chân của đức Thế Tôn.  
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngước nhìn lên phía trên và đã nói với Devadatta 
điều này: - “Này kẻ rồ dại, nhiều điều vô phước nghiêm trọng đã gây nên bởi 
ngươi, là việc ngươi có tâm độc ác, có tâm giết hại đã làm chảy máu của Như 
Lai.”  
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là 
nghiệp vô gián đầu tiên mà Devadatta đã tích lũy, là việc đã làm chảy máu 
của Như Lai bằng tâm độc ác, bằng tâm giết hại.”  
 
 

Các tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói Devadatta mưu đồ giết hại đức Thế 
Tôn.” Và các vị tỳ khưu ấy đi kinh hành vòng quanh trú xá của đức Thế Tôn 
tạo nên âm thanh ồn tiếng động lớn trong khi đọc tụng để bảo vệ, che chở, và 
canh gác cho đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nghe tiếng động ồn, tiếng động 
lớn, tiếng đọc tụng, sau khi nghe đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này 
Ānanda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng đọc tụng ấy là gì vậy?”  
 
 

- “Bạch ngài, các tỳ khưu đã nghe rằng: ‘Nghe nói Devadatta mưu đồ giết 
hại đức Thế Tôn.’ Bạch ngài, và các vị tỳ khưu ấy đi kinh hành vòng quanh 
trú xá của đức Thế Tôn tạo nên âm thanh ồn và âm thanh lớn trong khi đọc 
tụng để bảo vệ, che chở, và canh gác cho đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó là 
tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng đọc tụng ấy.”  
 
 

- “Này Ānanda, chính vì điều ấy ngươi hãy gọi các tỳ khưu ấy với lời nói 
của ta rằng: ‘Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.’”  
 
 

- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.”  
 
 

- “Này đại đức, xin vâng.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo đại đức Ānanda 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy đang ngồi một bên 
điều này:  
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19. “Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ parūpakkamena1 
tathāgataṃ jīvitā voropeyya, anupakkamena2 bhikkhave tathāgatā 
parinibbāyanti.  
 
 
 

Pañcime bhikkhave satthāro santo saṃvijjamānā lokasmiṃ. Katame 
pañca? Idha bhikkhave ekacco satthā aparisuddhasīlo samāno ‘parisuddha-
sīlomhī ’ti paṭijānāti: ‘Parisuddhaṃ me sīlaṃ pariyodātaṃ asaṃkiliṭṭhan ’ti. 
Tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti: Ayaṃ kho bhavaṃ satthā aparisuddhasīlo 
samāno ‘parisuddhasīlomhī ’ti paṭijānāti: ‘parisuddhaṃ me sīlaṃ 
pariyodātaṃ asaṃkiliṭṭhan ’ti. Mayañceva kho pana gihīnaṃ āroceyyāma 
nāssassa manāpaṃ. Yaṃ kho panassa amanāpaṃ, kathaṃ taṃ mayaṃ tena 
samudācareyyāma? Sammannati kho pana cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārena. Yaṃ tumo karissati tumo’va tena paññāyissatī 
’ti. Evarūpaṃ kho bhikkhave satthāraṃ sāvakā sīlato rakkhanti. Evarūpo ca 
pana satthā sāvakehi sīlato rakkhaṃ paccāsiṃsati.  
 
 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave idhekacco satthā aparisuddhājīvo samāno 
‘parisuddhājīvomhī ’ti paṭijānāti ―pe― Evarūpaṃ kho bhikkhave satthāraṃ 
sāvakā ājīvato rakkhanti. Evarūpo ca pana satthā ājīvato rakkhaṃ 
paccāsiṃsati.  
 
 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave idhekacco satthā aparisuddhadhammadesano 
samāno ‘parisuddhadhammedesanomhī ’ti paṭijānāti ―pe― Evarūpaṃ kho 
bhikkhave satthāraṃ sāvakā dhammadesanato rakkhanti. Evarūpo ca pana 
satthā sāvakehi dhammadesanato rakkhaṃ paccāsiṃsati.  
 
 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave idhekacco satthā aparisuddhaveyyākaraṇo 
samāno ‘parisuddhaveyyākaraṇomhī ’ti paṭijānāti ―pe― Evarūpaṃ kho 
bhikkhave satthāraṃ sāvakā veyyākaraṇato rakkhanti. Evarūpo ca pana 
satthā sāvakehi veyyākaraṇato rakkhaṃ paccāsiṃsati.  
 
 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave idhekacco satthā aparisuddhañāṇadassano 
samāno ‘parisuddhañāṇadassanomhī ’ti paṭijānāti ―pe― Evarūpaṃ kho 
bhikkhave satthāraṃ sāvakā ñāṇadassanato rakkhanti. Evarūpo ca pana 
satthā sāvakehi ñāṇadassanato rakkhaṃ paccāsiṃsati. Ime kho bhikkhave 
pañca satthāro santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.  

                                                   
1 parupakkamena - Syā.              2 na parupakkamena - Syā.  
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19. - “Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức 
Như Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, 
các đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn không do sự hãm hại.  
 

 
Này các tỳ khưu, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. Thế 

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

 
Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 

sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh 
tịnh’ ―(như trên)― Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về 
việc nuôi mạng, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi 
mạng từ các đệ tử.  
 

 
Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 

sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh’ ―(như trên)― Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về 
việc thuyết pháp, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết 
pháp từ các đệ tử.  
 

 
Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 

lối giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ 
―(như trên)― Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối 
giải thích, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các 
đệ tử.  
 

 
Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 

tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến, và 
như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử. Này các tỳ 
khưu, năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời.  
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Ahaṃ kho pana bhikkhave parisuddhasīlo samāno ‘parisuddhasīlomhī ’ti 
paṭijānāmi ‘parisuddhaṃ me sīlaṃ pariyodātaṃ asaṃkiliṭṭhan ’ti. Na ca 
maṃ sāvakā sīlato rakkhanti, nacāhaṃ sāvakehi sīlato rakkhaṃ 
paccāsiṃsāmi.  
 
 
 
 

Ahaṃ kho pana bhikkhave parisuddhājīvo samāno ‘parisuddhājīvomhī ’ti 
paṭijānāmi ‘parisuddho me ājīvo pariyodāto asaṃkiliṭṭho ’ti. Na ca maṃ 
sāvakā ājīvato rakkhanti, nacāhaṃ sāvakehi ājīvato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi.  
 
 
 
 

Ahaṃ kho pana bhikkhave parisuddhadhammadesano samāno 
‘parisuddhadhammadesanomhī ’ti paṭijānāmi ‘parisuddhā me dhamma-
desanā pariyodātā asaṃkiliṭṭhā ’ti. Na ca maṃ sāvakā dhammadesanato 
rakkhanti, nacāhaṃ sāvakehi dhammadesanato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi.  
 
 
 
 

Ahaṃ kho pana bhikkhave parisuddhaveyyākaraṇo samāno 
‘parisuddhaveyyākaraṇomhī ’ti paṭijānāmi ‘parisuddhaṃ me veyyākaraṇaṃ 
pariyodātaṃ asaṃkiliṭṭhan ’ti. Na ca maṃ sāvakā veyyākaraṇato rakkhanti, 
nacāhaṃ sāvakehi veyyākaraṇato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi.  
 
 
 
 

Ahaṃ kho pana bhikkhave parisuddhañāṇadassano samāno 
‘parisuddhañāṇadassanomhī ’ti paṭijānāmi ‘parisuddhaṃ me ñāṇadassanaṃ 
pariyodātaṃ asaṃkiliṭṭhan ’ti. Na ca maṃ sāvakā ñāṇadassanato rakkhanti, 
nacāhaṃ sāvakehi ñāṇadassanato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi.  
 
 
 
 

Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ parūpakkamena tathāgataṃ 
jīvitā voropeyya, anupakkamena bhikkhave tathāgatā parinibbāyanti.  
 
 
 
 

Gacchatha tumhe bhikkhave yathāvihāraṃ. Arakkhiyā bhikkhave 
tathāgatā ”ti.  
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Và này các tỳ khưu, ta có giới thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có giới thanh 
tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử không 
cần bảo vệ ta về giới, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ 
tử.  
 
 

 
Này các tỳ khưu, ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có sự nuôi 

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

 
Này các tỳ khưu, ta thuyết pháp thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có sự thuyết 

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

 
Này các tỳ khưu, ta có lối giải thích thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có lối giải 

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

 
Này các tỳ khưu, ta có tri kiến thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có tri kiến 

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

 
Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như 

Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các 
đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn không do sự hãm hại.  
 
 

 
Này các tỳ khưu, các ngươi hãy đi về trú xá của mỗi người. Này các tỳ 

khưu, các đức Như Lai không cần được bảo vệ.”  
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20. Tena kho pana samayena rājagahe nālāgiri nāma hatthi1 caṇḍo hoti 
manussaghātako. Atha kho devadatto rājagahaṃ pavisitvā hatthisālaṃ 
gantvā hatthibhaṇḍe etadavoca: “Mayaṃ kho bhaṇe rājañātakā nāma 
paṭibalā nīcaṭṭhānīyaṃ ucce ṭhāne ṭhapetuṃ, bhattampi vetanampi 
vaḍḍhāpetuṃ. Tena hi bhaṇe yadā samaṇo gotamo imaṃ racchaṃ 
paṭipanno hoti tadā imaṃ nālāgiriṃ hatthiṃ muñcitvā imaṃ racchaṃ 
paṭipādethā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho te hatthibhaṇḍā devadattassa 
paccassosuṃ.  
 
 
 

Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya 
sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi.2 Atha kho 
bhagavā taṃ racchaṃ paṭipajji. Addasāsuṃ kho te hatthibhaṇḍā 
bhagavantaṃ taṃ racchaṃ paṭipannaṃ, disvāna nālāgiriṃ hatthiṃ 
muñcitvā taṃ racchaṃ paṭipādesuṃ. Addasā kho nālāgiri hatthi 
bhagavantaṃ dūrato ’va āgacchantaṃ, disvāna soṇḍaṃ ussāpetvā 
pahaṭṭhakaṇṇavālo yena bhagavā tena abhidhāvi. Addasāsuṃ kho te 
bhikkhū nālāgiriṃ hatthiṃ dūratova āgacchantaṃ, disvāna bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Ayaṃ bhante nālāgiri hatthi caṇḍo3 manussaghātako imaṃ 
racchaṃ paṭipanno. Paṭikkamatu bhante bhagavā paṭikkamatu sugato ”ti. 
“Āgacchatha bhikkhave, mā bhāyittha. Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso 
yaṃ parūpakkamena tathāgataṃ jīvitā voropeyya. Anupakkamena 
bhikkhave tathāgatā parinibbāyantī ”ti.  
 
 
 

Dutiyampi kho te bhikkhū ―pe― Tatiyampi kho te bhikkhū bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Ayaṃ bhante nālāgiri hatthi caṇḍo manussaghātako imaṃ 
racchaṃ paṭipanno. Paṭikkamatu bhante bhagavā paṭikkamatu sugato ”ti.  
 
 
 

“Āgacchatha bhikkhave, mā hāyittha, aṭṭhānametaṃ bhikkhave 
anavakāso yaṃ parūpakkamena tathāgataṃ jīvitā voropeyya. 
Anupakkamena bhikkhave tathāgatā parinibbāyantī ”ti.  
 
 
 

21. Tena kho pana samayena manussā pāsādesupi hammiyesupi 
chadanesupi ārūḷhā acchanti. Tattha ye te manussā assaddhā appasannā 
dubbuddhino te evamāhaṃsu: “Abhirūpo vata bho4 mahāsamaṇo nāgena 
viheṭhiyissatī ”ti. Ye pana manussā saddhā pasannā paṇḍitā buddhimanto te 
evamāhaṃsu: “Cirassaṃ5 vata bho nāgo nāgena saṅgāmessatī ”ti.  

                                                   
1 hatthī - Ma, Syā, PTS.  
2 rājagahaṃ pāvisi - Syā.    4 abhirūpo vata bho gotamo - Syā.  
3 caṇḍo pharuso - Syā.     5 nacirassaṃ - Ma, Syā. 
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20. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha có con voi dữ tợn tên Nālāgiri là 
con thú giết người. Khi ấy, Devadatta sau khi vào thành Rājagaha đã đi đến 
chuồng voi và đã nói với những người quản tượng điều này: - “Này các người, 
chúng tôi là những thân quyến của đức vua, có quyền lực để đưa kẻ có chức 
vụ thấp lên chức vụ cao, còn làm tăng thêm luôn cả thực phẩm và lương bổng 
nữa. Này các người, chính vì điều ấy khi nào Sa-môn Gotama đi vào con 
đường này, khi ấy các ngươi hãy thả con voi Nālāgiri này ra và cho đi theo 
con đường này.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Những người quản tượng ấy đã trả 
lời Devadatta.  
 

 
Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát cùng với nhiều vị 

tỳ khưu đã đi vào thành Rājagaha để khất thực. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi 
vào con đường ấy. Những người quản tượng ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang đi vào con đường ấy, sau khi nhìn thấy đã thả con voi Nālāgiri và cho đi 
theo con đường ấy. Con voi Nālāgiri đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa 
đang đi lại gần, sau khi nhìn thấy đã vươn vòi lên, tai và đuôi dựng đứng, rồi 
đã chạy lại đức Thế Tôn. Các vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy con voi Nālāgiri từ 
đàng xa đang đi lại gần, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, con voi Nālāgiri này dữ tợn, là con thú giết người đã đi vào con 
đường này. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy trở lui, xin đấng Thiện Thệ hãy 
trở lui.” - “Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc 
người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như Lai bằng sự hãm hại là 
không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các đức Như Lai Vô Dư 
Niết Bàn không do sự hãm hại.”  
 

 
Đến lần thứ nhì, các vị tỳ khưu ấy ―(như trên)― Đến lần thứ ba, các vị tỳ 

khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con voi Nālāgiri này 
dữ tợn, là con thú giết người đã đi vào con đường này. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy trở lui, xin đấng Thiện Thệ hãy trở lui.”  
 

 
- “Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc người 

nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như Lai bằng sự hãm hại là không 
hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn 
không do sự hãm hại.”  
 

 
21. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trèo lên và nấp ở các tòa nhà dài, ở các khu 

nhà lớn, ở các mái che. Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không 
mộ đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói như vầy: - “Này quý vị, chắc 
chắn ngài Đại Sa-môn Gotama đẹp trai sẽ bị con long tượng gây thương 
tích.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ấy đã 
nói như vầy: - “Này quý vị, chốc nữa thôi chắc chắn con long tượng này sẽ bị 
Tượng Chúa khuất phục.”  
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Atha kho bhagavā nālāgiriṃ hatthiṃ mettena cittena phari. Atha kho 
nālāgiri hatthi bhagavatā1 mettena cittena phuṭo2 soṇḍaṃ oropetvā yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato purato aṭṭhāsi. Atha kho 
bhagavā dakkhiṇena hatthena nālāgirissa hatthissa kumbhaṃ parāmasanno 
nālāgiriṃ hatthiṃ gāthāhi ajjhabhāsi:  
 

 
 “Mā kuñjara nāgamāsado3 dukkhaṃ hi kuñjara nāgamāsado,  
 na hi nāgahatassa kuñjara sugati hoti ito paraṃ yato.  
 

 
 Mā ca mado mā ca pamādo na hi pamattā sugatiṃ vajanti,  
 tena tvaññeva tathā karissasi yena tvaṃ sugatiṃ gamissasī ”ti.  
 

 
Atha kho nālāgiri hatthi soṇḍāya bhagavato pādapaṃsūni gahetvā upari 

muddhani ākiritvā patikuṭito paṭisakki4 yāva bhagavantaṃ addakkhi. Atha 
kho nālāgiri hatthi hatthisālaṃ gantvā sake ṭhāne aṭṭhāsi. Tathā danto ca 
pana nālāgiri hatthi ahosi. Tena kho pana samayena manussā imaṃ gāthaṃ 
gāyanti:  
 

 
 “Daṇḍeneke damayanti aṅkusehi kasāhi ca, 
 adaṇḍena asatthena nāgo danto mahesinā ”ti.  
 

 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Yāva pāpo ayaṃ devadatto 

alakkhiko yatra hi nāma samaṇassa gotamassa evaṃ mahiddhikassa evaṃ 
mahānubhāvassa vadhāya parakkamissatī ”ti.  
 

 
Devadattassa lābhasakkāro parihāyi. Bhagavato ca lābhasakkāro 

abhivaḍḍhi.  
 

 
22. Tena kho pana samayena devadatto parihīnalābhasakkāro sapariso 

kulesu viññāpetvā viññāpetvā bhuñjati. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā kulesu viññāpetvā 
viññāpetvā bhuñjissanti, kassa sampannaṃ na manāpaṃ, kassa sādu na 
ruccatī ”ti?  

                                                   
1 bhagavato - Ma, Syā.     3 nāgam āsado - PTS. 
2 phuṭṭho - Ma, Syā, PTS.    4 patikuṭiyova osakki - Ma.  
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã rải tâm từ đến con voi Nālāgiri. Sau đó, con voi 
Nālāgiri đã được đức Thế Tôn rải luồng tâm từ đến nên đã hạ vòi xuống rồi đi 
đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở phía trước đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã dùng tay phải xoa ở trán của con voi Nālāgiri rồi đã nói với 
con voi Nālāgiri những lời kệ này:  
 

 
“Này voi, chớ có đối đầu với Tượng Chúa. Này voi, bởi vì đối đầu với 

Tượng Chúa là khổ. Này voi, bởi vì cõi trời là không có cho kẻ giết Tượng 
Chúa, từ cõi này (sẽ) đi đến cõi khác.  
 

 
Và chớ có ngạo mạn, và chớ có xao lãng, bởi vì những kẻ bị xao lãng 

không về được cõi trời. Bằng cách nào ngươi sẽ đi về cõi trời thì chính 
ngươi sẽ làm theo như cách ấy.”  
 

 
Khi ấy, con voi Nālāgiri đã dùng vòi lấy các hạt bụi ở bàn chân của đức 

Thế Tôn rắc trên đầu nó, đã khum xuống chào, rồi đã bước lui trong lúc vẫn 
nhìn đức Thế Tôn. Sau đó, con voi Nālāgiri đã về lại chuồng và đứng tại chỗ 
của nó. Và như thế, con voi Nālāgiri đã trở nên thuần phục. Vào lúc bấy giờ, 
dân chúng ngâm nga bài kệ này:  
 

 
“Nhiều kẻ được thuần hóa bằng gậy gộc, bằng các gậy móc câu, và 

bằng các roi vọt, con voi được vị Đại Ẩn Sĩ điều phục không bằng gậy gộc, 
không bằng vũ khí.”  
 

 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Devadatta này quả thật 

ác độc, không biết xấu hổ, bởi vì ở nơi đây lại dám ra sức giết hại Sa-môn 
Gotama là vị có đại thần lực như thế này, có đại năng lực như thế này.”  
 

 
Lợi lộc và sự trọng vọng của Devadatta đã sút giảm. Còn lợi lộc và sự 

trọng vọng của đức Thế Tôn đã tăng trưởng.  
 

 
22. Vào lúc bấy giờ, Devadatta do lợi lộc và sự trọng vọng bị sút giảm nên 

phải cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại liên 
tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực? Ai lại không thích sự sung túc? Ai lại 
không hài lòng với đồ ăn ngọt ngào?”  
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Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyannānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā 
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma devadatto 
sapariso kulesu viññāpetvā viññāpetvā bhuñjissatī ”ti?  

 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Saccaṃ kira tvaṃ devadatta, sapariso kulesu viññāpetvā viññāpetvā 

bhuñjasī ”ti?  

 
“Saccaṃ bhagavā ”ti.  

 
 

Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ kulesu tikabhojanaṃ paññāpessāmi 

tayo atthavase paṭicca dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ 
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, mā pāpicchā1 pakkhaṃ nissāya saṅghaṃ 
bhindeyyuṃ kulānuddayāya2 ca. Gaṇabhojane yathādhammo kāretabbo ”ti.  
 

 
23. Atha kho devadatto yena kokāliko kaṭamorakatisso3 khaṇḍadeviyā 

putto samuddadatto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā kokālikaṃ kaṭamoraka-
tissaṃ4 khaṇḍadeviyā puttaṃ samuddadattaṃ etadavoca: “Etha mayaṃ 
āvuso samaṇassa gotamassa saṅghabhedaṃ karissāma cakkabhedan ”ti.  
 

 
Evaṃ vutte kokāliko devadattaṃ etadavoca: “Samaṇo kho āvuso gotamo 

mahiddhiko mahānubhāvo. Kathaṃ mayaṃ samaṇassa gotamassa saṅgha-
bhedaṃ karissāma cakkabhedan ”ti?  
 

 
“Etha, mayaṃ āvuso samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā pañcavatthūni 

yācissāma: ‘Bhagavā bhante anekapariyāyena appicchassa santuṭṭhassa 
sallekhassa dhutassa5 pāsādikassa apacayassa viriyārambhassa vaṇṇavādī, 
imāni bhante pañca vatthūni anekapariyāyena appicchatāya santuṭṭhiyā6 
sallekhāya dhutatāya7 pāsādikatāya apacayāya viriyārambhāya saṃvattanti. 

                                                   
1 mā bhikkhū pāpicchā - Syā.     
2 kulānudayatāya - Syā.    5 dhūtassa - Syā. 
3 kaṭamorakatissako - Ma, Syā, PTS.  6 santuṭṭhatāya - Syā.  
4 kaṭamorakatissakaṃ - Ma, Syā, PTS.  7 dhūtāya - Syā.  
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Các tỳ khưu đã nghe dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta cùng phe nhóm 
lại liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực?”  

 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 
- “Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các 

gia đình rồi thọ thực, có đúng không vậy?”  

 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  

 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  

 
- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy đối với các tỳ khưu ta sẽ quy định vật 

thực theo nhóm ba vị ở các gia đình vì ba lý do: “Nhằm kiềm chế những kẻ tồi 
tệ, vì sự sống an lạc của các tỳ khưu hiền thiện: ‘Chớ để các tỳ khưu ác xấu 
nương tựa vào phe cánh mà chia rẽ hội chúng,’ và vì lòng trắc ẩn đối với các 
gia đình. Và trong việc vật thực dâng chung nhóm, nên được hành xử theo 
Pháp.”1  

 
23. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp Kokālika, Kaṭamorakatissa con trai 

của Khaṇḍadevī, và Samuddadatto, sau khi đến đã nói với Kokālika, 
Kaṭamorakatissa con trai của Khaṇḍadevī, và Samuddadatto điều này: - “Này 
các đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-
môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo.”  

 
Khi được nói như thế, Kokālika đã nói với Devadatta điều này: - “Này đại 

đức, Sa-môn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại năng lực. Làm thế nào 
chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc 
phân chia quyền lãnh đạo được?”  

 
- “Này các đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama và 

yêu cầu năm sự việc: ‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham 
muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra 
sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự 
ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, 
sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức.  

                                                   
1 Liên quan đến điều pācittiya 32 (ND). 
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Sādhu bhante bhikkhū yāvajīvaṃ āraññikā1 assu, yo gāmantaṃ osareyya 
vajjaṃ naṃ phuseyya.  
 
 
 

Yāvajīvaṃ piṇḍapātikā assu, yo nimantanaṃ sādiyeyya vajjaṃ naṃ 
phuseyya.  
 
 
 

Yāvajīvaṃ paṃsukūlikā assu, yo gahapaticīvaraṃ sādiyeyya vajjaṃ naṃ 
phuseyya.  
 
 
 

Yāvajīvaṃ rukkhamūlikā assu, yo channaṃ upagaccheyya vajjaṃ naṃ 
phuseyya.  
 
 
 

Yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na khādeyyuṃ, yo macchamaṃsaṃ 
khādeyya vajjaṃ naṃ phuseyyā ’ti.  
 
 
 

Imāni pañca vatthūni2 samaṇo gotamo nānujānissati. Te mayaṃ3 imehi 
pañcahi vatthūhi janaṃ saññāpessāmā ”ti.  
 
 
 

“Sakkā kho āvuso imehi pañcahi vatthūhi samaṇassa gotamassa 
saṅghabhedo kātuṃ cakkabhedo, lūkhappasannā hi āvuso manussā ”ti.  
 
 
 

24. Atha kho devadatto sapariso yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho devadatto bhagavantaṃ etadavoca:  
 
 
 

“Bhagavā bhante anekapariyāyena appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa 
dhutassa pāsādikassa apacayassa viriyārambhassa vaṇṇavādī imāni bhante 
pañca vatthūni anekapariyāyena appicchatāya santuṭṭhiyā sallekhāya 
dhutatāya pāsādikatāya apacayāya viriyārambhāya saṃvattanti.  

                                                   
1 āraññakā - Syā, PTS;    2 pañca vatthūni - PTS potthake na dissate.  
  āraññako - Sī.    3 te ca mayaṃ - Syā.  
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Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội.  
 
 
 

Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ấy phạm tội.  
 
 
 

Là các vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận y của gia chủ thì vị ấy phạm tội.  
 
 
 

Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội.  
 
 
 

Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.’  
 
 
 

Sa-môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ 
công bố cho dân chúng biết về năm sự việc này.”  
 
 
 

- “Này đại đức, với năm sự việc này có thể tiến hành việc chia rẽ hội 
chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Này đại 
đức, bởi vì dân chúng có niềm tin với khổ hạnh.”  
 
 
 
 

24. Sau đó, Devadatta cùng phe nhóm đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Devadatta đã nói với đức Thế Tôn điều này:  
 
 
 
 

- “Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết 
đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng 
nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, 
sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ 
lực bằng nhiều phương thức.  
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Sādhu bhante bhikkhū yāvajīvaṃ āraññikā1 assu, yo gāmantaṃ osareyya 
vajjaṃ naṃ phuseyya.  
 
 
 

Yāvajīvaṃ piṇḍapātikā assu, yo nimantanaṃ sādiyeyya vajjaṃ naṃ 
phuseyya. 
 
 
 

Yāvajīvaṃ paṃsukūlikā assu, yo gahapaticīvaraṃ sādiyeyya vajjaṃ naṃ 
phuseyya.  
 
 
 

Yāvajīvaṃ rukkhamūlikā assu, yo channaṃ upagaccheyya vajjaṃ naṃ 
phuseyya.  
 
 
 

Yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na khādeyyuṃ, yo macchamaṃsaṃ 
khādeyya vajjaṃ naṃ phuseyyā ”ti.  
 
 
 

“Alaṃ devadatta. Yo icchati āraññiko hotu, yo icchati gāmante viharatu.  
 
 

 
Yo icchati piṇḍapātiko hotu, yo icchati nimantanaṃ sādiyatu.  

 
 

 
Yo icchati paṃsukūliko hotu, yo icchati gahapaticīvaraṃ sādiyatu.  

 
 

 
Aṭṭha māse kho mayā devadatta rukkhamūlasenāsanaṃ anuññātaṃ, 

anuññātaṃ2 tikoṭiparisuddhaṃ macchamaṃsaṃ adiṭṭhaṃ asutaṃ 
aparisaṅkitan ”ti.  
 
 
 

25. Atha kho devadatto ‘na bhagavā imāni pañca vatthūni anujānātī ’ti 
haṭṭho udaggo sapariso uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ 
katvā pakkāmi. Atha kho devadatto sapariso rājagahaṃ pavisitvā pañcahi 
vatthūhi janaṃ saññāpesi:  

                                                   
1 āraññakā - Syā, PTS; āraññako - Sī. 2 anuññātaṃ - itisaddo Ma, Syā, PTS na dissate. 
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Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội.  
 
 
 

Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ấy phạm tội.  
 
 
 

Là các vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận y của gia chủ thì vị ấy phạm tội.  
 
 
 

Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội.  
 
 
 

Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.”  
 
 
 

- “Này Devadatta, thôi đi. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị sống ở rừng, 
vị nào muốn thì hãy cư ngụ ở trong làng.  
 
 
 

Vị nào muốn thì hãy trở thành vị khất thực, vị nào muốn thì hãy ưng 
thuận việc thỉnh mời.  
 
 
 

Vị nào muốn thì hãy là vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, vị nào muốn 
thì hãy ưng thuận y của gia chủ.  
 
 
 

Này Devadatta, chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám tháng được ta cho phép, 
cá thịt thanh tịnh với ba điều kiện: ‘Không thấy, không nghe, không nghi’ 
được ta cho phép.”  
 
 
 

25. Khi ấy, Devadatta (biết rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép năm sự 
việc này’ nên mừng rỡ, phấn chấn cùng phe nhóm đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, 
Devadatta cùng phe nhóm đã đi vào thành Rājagaha công bố cho dân chúng 
biết về năm sự việc:  
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“Mayaṃ āvuso samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā pañca vatthūni 
yācimha: ‘Bhagavā bhante anekapariyāyena appicchassa ―pe― 
viriyārambhassa vaṇṇavādī. Imāni bhante pañca vatthūni anekapariyāyena 
appicchatāya ―pe― viriyārambhāya saṃvattanti. Sādhu bhante bhikkhū 
yāvajīvaṃ āraññikā assu ―pe― yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na khādeyyuṃ, 
yo macchamaṃsaṃ khādeyya vajjaṃ naṃ phuseyyā ’ti. Imāni pañca 
vatthūni samaṇo gotamo nānujānāti. Te mayaṃ imehi pañcahi vatthūhi 
samādāya vattāmā ”ti.  
 
 
 
 
 

Tattha ye te manussā assaddhā appasannā dubbuddhino te evamāhaṃsu: 
“Ime kho samaṇā1 dhutā2 sallekhavuttino. Samaṇo pana gotamo bāhuliko 
bāhullāya cetetī ”ti. Ye pana te manussā saddhā pasannā paṇḍitā 
buddhimanto te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma devadatto 
bhagavato saṅghabhedāya parakkamissati cakkabhedāyā ”ti? Assosuṃ kho 
bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye 
te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma devadatto saṅghabhedāya parakkamissati cakkabhedāyā ”ti?  
 
 
 
 
 
 
 

26. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
tvaṃ devadatta saṅghabhedāya parakkamasi cakkabhedāyā ”ti?  
 
 
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 
 
 

“Alaṃ devadatta. Mā te rucci saṅghabhedo. Garuko kho devadatta 
saṅghabhedo. Yo kho devadatta samaggaṃ saṅghaṃ bhindati, 
kappaṭṭhitikaṃ3 kibbisaṃ pasavati, kappaṃ nirayamhi paccati. Yo ca kho 
devadatta bhinnaṃ saṅghaṃ samaggaṃ karoti, brahmaṃ puññaṃ pasavati, 
kappaṃ saggamhi modati. Alaṃ devadatta. Mā te rucci saṅghabhedo. 
Garukā kho devadatta saṅghabhedo ”ti.  

                                                   
1 samaṇā sakyaputtiyā - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
2 dhūtā - Syā.      3 kappaṭṭhikaṃ - Ma, PTS. 
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- “Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến gặp Sa-môn Gotama và đã yêu 
cầu năm sự việc: ‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham 
muốn, ―(như trên)― là người khen ngợi sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương 
thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, ―(như trên)― 
sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu 
nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời, ―(như trên)― Không ăn cá thịt 
cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.’ Sa-môn Gotama không 
cho phép năm sự việc này. Còn chúng tôi đây thọ trì và thực hành năm sự 
việc này.”  
 
 
 
 

Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng 
suốt, những người ấy đã nói như vầy: - “Các Sa-môn Thích tử này đúng là có 
sự từ bỏ, có sở hành đoạn trừ; còn Sa-môn Gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến 
việc xa hoa.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Devadatta lại ra sức 
việc chia rẽ hội chúng của đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh 
đạo?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta lại ra sức việc chia rẽ hội chúng của 
đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo?”  
 
 
 
 
 

26. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Devadatta, nghe nói ngươi ra sức việc chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia 
quyền lãnh đạo, có đúng không vậy?”  
 
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 
 

- “Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc chia rẽ hội chúng. 
Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng. Này Devadatta, kẻ 
nào phá vỡ sự hợp nhất, kẻ ấy gây nên tội lỗi tồn tại trọn kiếp1 và bị nung nấu 
trong địa ngục trọn kiếp. Và này Devadatta, người nào làm hợp nhất hội 
chúng bị chia rẽ người ấy tạo nên phước báu của Phạm Thiên và sẽ được an 
vui ở cõi trời trọn kiếp. Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc 
chia rẽ hội chúng. Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng.”  

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích là āyukappaṃ nghĩa là khoảng thời gian của cuộc sống, của 
tuổi thọ (VinA. vi, 1276). 
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Atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā patta-
cīvaramādāya rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi. Addasā kho devadatto āyasmantaṃ 
ānandaṃ rājagahe piṇḍāya carantaṃ. Disvāna yenāyasmā ānando 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: 
“Ajjatagge dānāhaṃ āvuso ānanda aññatreva bhagavatā aññatreva 
bhikkhusaṅghā uposathaṃ karissāmi, saṅghakammaṃ karissāmī ”ti.  
 
 
 

Atha kho āyasmā ānando rājagahe piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ 
piṇḍapātapaṭikkanto yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Idhāhaṃ bhante pubbaṇha-
samayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya rājagahaṃ piṇḍāya pāvisiṃ. Addasā 
kho maṃ bhante devadatto rājagahe piṇḍāya carantaṃ. Disvāna yenāhaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā maṃ etadavoca: ‘Ajjatagge dānāhaṃ āvuso 
ānanda aññatreva bhagavatā aññatreva bhikkhusaṅghā uposathaṃ 
karissāmi, saṅghakammaṃ karissāmī ’ti. Ajja1 bhante devadatto saṅghaṃ 
bhindissatī ”ti.  
 
 

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ 
udānesi:  
 
 
 “Sukaraṃ sādhunā sādhu sādhu pāpena dukkaraṃ,  
 pāpaṃ pāpena sukaraṃ pāpamariyehi dukkaran ”ti.  

 
 

Dutiyaṃ bhāṇavāraṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 ajjatagge - Ma.  
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Sau đó vào buổi sáng, đại đức Ānanda đã mặc y, cầm y bát, đi vào thành 
Rājagaha để khất thực. Devadatta đã nhìn thấy đại đức Ānanda đang đi khất 
thực ở trong thành Rājagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đại đức 
Ānanda, sau khi đến đã nói với đại đức Ānanda điều này: - “Này đại đức 
Ānanda, từ nay trở đi tôi sẽ hành lễ Uposatha và sẽ thực hiện các hành sự 
của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần đến hội chúng tỳ 
khưu.”  
 
 

Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rājagaha xong, đại đức Ānanda 
sau bữa ăn trên đường đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nơi đây 
vào buổi sáng, con đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Rājagaha để khất 
thực. Bạch ngài, Devadatta đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở trong thành 
Rājagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp con, sau khi đến đã nói với con 
điều này: ‘Này đại đức Ānanda, từ nay trở đi tôi sẽ hành lễ Uposatha và sẽ 
thực hiện các hành sự của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần 
đến hội chúng tỳ khưu.’ Bạch ngài, kể từ nay Devadatta sẽ chia rẽ hội chúng.”  
 
 

Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này:  
 
 

“Điều tốt là dễ làm bởi người tốt, điều tốt là khó làm bởi kẻ xấu. Điều ác 
là dễ làm bởi kẻ xấu, điều ác là khó làm bởi các vị Thánh.”  
 
 

Tụng phẩm thứ nhì. 
 

***** 




