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Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi                     Buddhavaggo 

5. BUDDHAVAGGO  
 

1. Rājā āha: “Bhante nāgasena, buddho tayā diṭṭho ”ti?  
“Na hi mahārājā ”ti.  

 
“Atha te ācariyehi buddho diṭṭho ”ti?  
“Na hi mahārājā ”ti.  

 
“Tena hi bhante nāgasena natthi buddho ”ti?  
“Kimpana mahārāja himavati ūhā nadī tayā diṭṭhā?” 

 
“Na hi bhante ”ti.  
“Atha te pitarā ūhā nadī diṭṭhā ”ti?  

 
“Na hi bhante ”ti.  
“Tena hi mahārāja, natthi ūhā nadī ”ti?  

 
“Atthi bhante. Kiñcāpi me1 ūhā nadī na diṭṭhā, pitarā ’pi me ūhā nadī na 

diṭṭhā, api ca atthi ūhā nadī ”ti.  
“Evameva kho mahārāja, kiñcāpi mayā bhagavā na diṭṭho, ācariyehi ’pi 

me bhagavā na diṭṭho, api ca atthi bhagavā ”ti.  

 
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  

 
 

2. Rājā āha: “Bhante nāgasena buddho anuttaro ”ti?  
“Āma mahārāja, bhagavā anuttaro ”ti.  

 
“Kathambhante nāgasena, adiṭṭhapubbaṃ jānāsi ‘buddho anuttaro ’”ti? 
“Taṃ kimmaññasi mahārāja, yehi adiṭṭhapubbo mahāsamuddo 

jāneyyunte mahārāja mahanto kho samuddo2 gambhīro appameyyo 
duppariyogāho, yatthimā pañca mahānadiyo satataṃ samitaṃ appenti, 
seyyathīdaṃ: gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī, neva tassa ūnattaṃ vā 
pūrattaṃ vā paññāyatī ”ti.  

 
“Āma bhante, jāneyyun ”ti.  
“Evameva kho mahārāja sāvake mahante  parinibbute passitvā jānāmi 

bhagavā anuttaro ”ti.  

 
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  

                                                   
1 mayā - Ma. 
2 mahāsamuddo - Ma, PTS. 
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5. PHẨM ĐỨC PHẬT:  
 

1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật đã 
được ngài nhìn thấy?”  

“Tâu đại vương, không.”  
 

“Vậy có phải đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy?”  
“Tâu đại vương, không.”  

 
“Thưa ngài Nāgasena, như vậy thì không có đức Phật.”  
“Tâu đại vương, vậy sông Ūhā ở núi Hi-mã-lạp có được ngài nhìn thấy 

không?”  
 

“Thưa ngài, không.”  
“Vậy có phải sông Ūhā đã được cha của ngài nhìn thấy?”  

 
“Tâu đại vương, không.”  
“Tâu đại vương, như vậy thì không có sông Ūhā.”  

 
“Thưa ngài, có mà. Mặc dầu sông Ūhā không được trẫm nhìn thấy, sông 

Ūhā cũng không được cha của trẫm nhìn thấy, nhưng mà có sông Ūhā.”  
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế mặc dầu đức Thế Tôn không được tôi 

nhìn thấy, đức Thế Tôn cũng không được các vị thầy của tôi nhìn thấy, nhưng 
mà có đức Thế Tôn.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
 
 

2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật là 
vô thượng?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Phật là vô thượng.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, làm thế nào ngài biết được ‘Đức Phật là vô thượng’ 
khi chưa từng được thấy trước đây?”  

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Với những người mà biển cả 
chưa từng được thấy, tâu đại vương, có phải những người ấy có thể biết được 
biển—nơi mà năm con sông lớn này, tức là Gaṅgā, Yamunā, Aciravatī, 
Sarabhū, Mahī thường xuyên, liên tục đổ vào— là rộng lớn, sâu thẳm, không 
thể đo đạc, khó thăm dò, luôn cả sự thiếu hụt hay tràn đầy của nó cũng 
không được nhận ra?”  
 

“Thưa ngài, họ có thể biết được.”  
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sau khi nhìn thấy các vị Thinh Văn vĩ 

đại viên tịch Niết Bàn, tôi biết được ‘Đức Thế Tôn là vô thượng.’”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
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3. Rājā āha: “Bhante nāgasena sakkā jānituṃ ‘buddho anuttaro 
’”ti? 

“Āma mahārāja, sakkā jānituṃ ‘bhagavā anuttaro ’”ti.  
 

“Kathambhante nāgasena, sakkā jānituṃ ‘buddho anuttaro ’”ti? 
“Bhūtapubbaṃ mahārāja, tissatthero nāma lekhācariyo ahosi. Bahūni 

vassāni ’ssa abbhatītāni kālakatassa.1 Kathaṃ so ñāyatī ”ti?  
 

“Lekhena bhante ”ti.  
“Evameva kho mahārāja yo dhammaṃ passati, so bhagavantaṃ passati. 

Dhammo hi mahārāja bhagavatā desito ”ti.  
 

“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  
 
 

4. Rājā āha: “Bhante nāgasena dhammo tayā diṭṭho ”ti?  
“Buddhanettiyā kho mahārāja buddhapaññattiyā yāvajīvaṃ sāvakehi 

vattitabban ”ti.  
 

“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  
 
 

5. Rājā āha: “Bhante nāgasena na ca saṅkamati paṭisandahati cā 
”ti?  

“Āma mahārāja, na ca saṅkamati paṭisandahati cā ”ti.  
  

“Kathambhante nāgasena na ca saṅkamati paṭisandahati ca? Opammaṃ 
karohī ”ti.  

“Yathā mahārāja kocideva puriso padīpato padīpaṃ padīpeyya, kinnu 
kho so mahārāja padīpo padīpamhā saṅkanto ”ti?  
 

“Na hi bhante ”ti.  
“Evameva kho mahārāja na ca saṅkamati paṭisandahati cā ”ti.  
“Bhiyyo opammaṃ karohī ”ti.  

 
“Abhijānāsi nu tvaṃ mahārāja, daharako santo silokācariyassa santike 

kañci2 silokaṃ gahitan ”ti?  
“Āma bhante ”ti.  

 
“Kinnu kho mahārāja so siloko ācariyamhā saṅkanto ”ti?  
“Na hi bhante ”ti.  

 
“Evameva kho mahārāja na ca saṅkamati paṭisandahati cā ”ti.  
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  

 

                                                   
1 kālaṅkatassa - Ma. 
2 kiñci - Ma.  
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3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có thể biết được 
‘Đức Phật là vô thượng’?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể biết được ‘Đức Phật là vô thượng.’”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, làm thế nào có thể biết được ‘Đức Phật là vô 
thượng.’”  

“Tâu đại vương, vào thời trước đây đã có vị thầy về văn tự tên là Trưởng 
Lão Tissa. Vị ấy từ trần đã trải qua nhiều năm, vì sao mà vị ấy vẫn được biết 
đến?”  
 

“Thưa ngài, nhờ vào văn tự.”  
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thấy Pháp người ấy thấy 

đức Thế Tôn. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thế 
Tôn.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  

 
4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải Pháp đã 

được ngài nhìn thấy?”  
“Tâu đại vương, các vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của 

đức Phật, theo điều quy định bởi đức Phật, cho đến trọn đời.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  

 
5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải tái sanh 

không phải là chuyển sang?”  
“Tâu đại vương, đúng vậy. Tái sanh không phải là chuyển sang.”  

 
“Thưa ngài Nāgasena, tái sanh không phải là chuyển sang nghĩa là thế 

nào? Xin ngài cho ví dụ.”  
“Tâu đại vương, giống như người nào đó thắp sáng cây đèn từ cây đèn 

(khác), tâu đại vương, phải chăng cây đèn ấy được chuyển sang từ cây đèn 
(kia)?”  
 

“Thưa ngài, không phải.”  
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.”  
“Xin ngài cho thêm ví dụ.”  

 
“Tâu đại vương, có phải ngài biết rõ là trong lúc còn niên thiếu đã có câu 

thơ nào đó được học ở người thầy dạy về thơ?”  
“Thưa ngài, đúng vậy.”  

 
“Tâu đại vương, phải chăng câu thơ đó được chuyển sang từ người thầy?”  
“Thưa ngài, không phải.”  

 
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.”  
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
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6. Rājā āha: “Bhante nāgasena vedagū upalabbhatī ”ti?  
 

Thero āha: “Paramatthena kho mahārāja vedagū na upalabbhatī ”ti.  
 

“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.   
 
 

7. Rājā āha: “Bhante nāgasena atthi koci satto yo imamhā kāyā 
aññaṃ kāyaṃ saṅkamatī ”ti?  

“Na hi mahārājā ”ti.  
 

“Yadi bhante nāgasena imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ saṅkamanto natthi, 
nanu mutto bhavissati pāpakehi kammehī ”ti?  

“Āma mahārāja. Yadi na paṭisandaheyya, mutto bhavissati pāpakehi 
kammehi. Yasmā ca kho mahārāja paṭisandahati, tasmā na parimutto 
pāpakehi kammehī ”ti.  
 

“Opammaṃ karohī ”ti.  
“Yathā mahārāja kocideva puriso aññatarassa purisassa ambaṃ 

avahareyya, kiṃ so daṇḍappatto bhaveyyā ”ti?  
 

“Āma bhante, daṇḍappatto bhaveyyā ”ti.  
“Na kho so mahārāja tāni ambāni avahari yāni tena ropitāni, kasmā 

daṇḍappatto bhaveyyā ”ti?  
 

“Tāni bhante ambāni nissāya jātāni. Tasmā so daṇḍappatto bhaveyyā ”ti.  
“Evameva kho mahārāja iminā nāmarūpena kammaṃ karoti sobhanaṃ 

vā asobhanaṃ vā. Tena kammena aññaṃ nāmarūpaṃ paṭisandahati. Tasmā 
na parimutto pāpakehi kammehī ”ti.  
 

“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  
 

8. Rājā āha: “Bhante nāgasena iminā nāmarūpena kammaṃ 
kataṃ kusalaṃ vā akusalaṃ vā. Kuhiṃ tāni kammāni tiṭṭhantī ”ti?  

“Anubandheyyuṃ kho mahārāja tāni kammāni chāyā ’va anapāyinī ”ti.  
 

“Sakkā pana bhante tāni kammāni dassetuṃ ‘idha vā1 tāni kammāni 
tiṭṭhantī ’”ti? 

“Na sakkā mahārāja tāni kammāni dassetuṃ ‘idha vā idha vā tāni 
kammāni tiṭṭhantī ’”ti? 
 

“Opammaṃ karohī ”ti.  
“Taṃ kimmaññasi mahārāja, yānimāni rukkhāni anibbattaphalāni, sakkā 

tesaṃ phalāni dassetuṃ ‘idha vā idha vā tāni phalāni tiṭṭhantī ’”ti? 
“Na hi bhante ”ti.  

                                                   
1 idha vā idha vā - Ma, PTS. 
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6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải sự hiểu biết 
có thể đạt được?”  

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, theo ý nghĩa tuyệt đối sự hiểu 
biết không thể đạt được.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
 

7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải có chúng 
sanh nào từ thân này chuyển sang thân khác?”  

“Tâu đại vương, không có.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, nếu không có việc từ thân này được chuyển sang 
thân khác, chắc là sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy. Nếu không tái sanh thì sẽ được thoát khỏi các 
ngiệp ác. Tâu đại vương, chính vì tái sanh mà không được hoàn toàn thoát 
khỏi các nghiệp ác.”  
 

“Xin ngài cho ví dụ.”  
“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người 

khác, có phải người ấy đáng bị hành phạt?”  
 

“Thưa ngài, đúng vậy. Người ấy đáng bị hành phạt.”  
“Tâu đại vương, quả là người ấy đã không lấy trộm các trái xoài đã được 

trồng bởi người kia, tại sao lại đáng bị hành phạt?”  
 

“Thưa ngài, những trái xoài ấy được sanh lên có điều kiện. Do đó, người 
ấy đáng bị hành phạt.”  

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tạo nghiệp tốt đẹp hoặc không 
tốt đẹp với danh sắc này, do nghiệp ấy danh sắc khác tái sanh. Vì thế mà 
không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.”  

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
 

8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, nghiệp thiện hoặc 
bất thiện được tạo ra bởi danh sắc này, vậy các nghiệp ấy trú ở 
đâu?”  

“Tâu đại vương, các nghiệp ấy theo sau tợ như bóng có sự không xa lìa 
(hình) vậy.”  
 

“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: ‘Các nghiệp ấy trú ở 
chỗ này’ không?”  

“Tâu đại vương, không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: ‘Các nghiệp 
ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này.’”  
 

“Xin ngài cho ví dụ.”  
“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Những cây nào có các trái chưa 

trổ, có thể nào chỉ cho thấy các trái của chúng là: ‘Các trái ấy trú ở chỗ này 
hay ở chỗ này’ không?”  

“Thưa ngài, không.”  
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“Evameva kho mahārāja abbocchinnāya santatiyā na sakkā tāni kammāni 
dassetuṃ ‘idha vā idha vā tāni kammāni tiṭṭhantī ’”ti. 
 

“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.   
 
 

9. Rājā āha: “Bhante nāgasena yo uppajjati, jānāti so 
uppajjissāmī ”ti? 

“Āma mahārāja, yo uppajjati, jānāti so uppajjissāmī ”ti. 
 

“Opammaṃ karohī ”ti.   
“Yathā mahārāja kassako gahapatiko bījāni paṭhaviyaṃ nikkhipitvā 

sammā deve vassante jānāti ‘dhaññaṃ nibbattissatī ’”ti? 
 
 

“Āma bhante jāneyyā ”ti.  
“Evameva kho mahārāja yo uppajjati, jānāti so ‘uppajjissāmī ’”ti.  

 
“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  

 
 

10. Rājā āha: “Bhante nāgasena buddho atthī ”ti?  
“Āma mahārāja bhagavā atthī ”ti.  

 
 

“Sakkā pana bhante nāgasena buddho nidassetuṃ ‘idha vā idha vā ’”ti? 
“Parinibbuto mahārāja bhagavā anupādisesāya nibbānadhātuyā. Na 

sakkā bhagavā nidassetuṃ ‘idha vā idha vā ’”ti.  
 
 

“Opammaṃ karohī ”ti.  
“Taṃ kimmaññasi mahārāja, mahato aggikkhandhassa jalamānassa yā 

acci atthaṅgatā, sakkā sā acci dassetuṃ ‘idha vā idha vā ’”ti?  
“Na hi bhante. Niruddhā sā acci appaññattiṃ gatā ”ti.  

 
 

“Evameva kho mahārāja bhagavā anupādisesāya nibbāṇadhātuyā 
parinibbuto. Atthaṃ gato bhagavā. Na sakkā nidassetuṃ1 ‘idha vā idha vā ’ti. 
Dhammakāyena kho pana mahārāja sakkā bhagavā nidassetuṃ dhammo hi 
mahārāja bhagavatā desito ”ti.  

“Kallo ’si bhante nāgasenā ”ti.  
 

Buddhavaggo pañcamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 atthaṅgato, na sakkā bhagavā nidassetuṃ - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi sự diễn tiến còn chưa bị cắt đứt thì 
không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: ‘Các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay 
ở chỗ này.’”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
 

9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải người nào 
tái sanh thì người ấy biết được rằng: ‘Ta sẽ tái sanh’?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng: 
‘Ta sẽ tái sanh.’”  
 

“Xin ngài cho ví dụ.”  
“Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ sau khi gieo xuống các 

hạt giống ở đất, trong khi trời mưa điều hòa thì biết được rằng: ‘Thóc lúa sẽ 
được tạo ra.”  

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết được.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào tái sanh thì người ấy biết 
được rằng: ‘Ta sẽ tái sanh.’”  

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
 

10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải là có đức 
Phật?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có đức Phật.”  
 

“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy đức Phật là ‘chỗ này hay chỗ này’ 
không?”  

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn 
không còn dư sót. Không thể nào chỉ cho thấy đức Thế Tôn là ‘chỗ này hay 
chỗ này.’”  
 

“Xin ngài cho ví dụ.”  
“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Ngọn lửa của đống lửa lớn đang 

cháy đã bị diệt tắt, có thể nào chỉ cho thấy ngọn lửa ấy là ‘chỗ này hay chỗ 
này’ không?”  

“Thưa ngài, không.” Ngọn lừa ấy đã tắt, đã đi đến trạng thái không còn 
được nhận biết.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Đức Thế Tôn đã diệt tắt, không thể nào 
chỉ cho thấy là ‘chỗ này hay chỗ này. Tâu đại vương, tuy nhiên có thể chỉ cho 
thấy đức Thế Tôn bởi tổng thể các Pháp. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được 
thuyết giảng bởi đức Thế Tôn.”  

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  
 

Phẩm Đức Phật là thứ năm.  
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