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6. CHADDANTAJOTIPĀLAPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena bhāsitampetaṃ bhagavatā chaddanto nāgarājā:  
 ‘Vadhissametanti parāmasanto 
 kāsāvamaddakkhi dhajaṃ isīnaṃ,  
 dukkhena phuṭṭhassudapādi saññā 
 arahaddhajo sabbhi avajjharūpo ’ti.  
 

Puna ca bhaṇitaṃ: ‘Jotipālamāṇavo samāno kassapaṃ bhagavan-
taṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ muṇḍakavādena samaṇa-
kavādena asabbhāhi pharusāhi vācāhi akkosi paribhāsī ’ti.  
 

Yadi bhante nāgasena bodhisatto tiracchānagato samāno kāsāvaṃ 
abhipūjayi, tena hi ‘jotipālena māṇavena kassapo bhagavā arahaṃ sammā-
sambuddho muṇḍakavādena samaṇakavādena asabbhāhi pharusāhi vācāhi 
akkuṭṭho paribhāsito ’ti yaṃ vacanaṃ, taṃ micchā. Yadi jotipālena 
māṇavena kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho muṇḍakavādena 
samaṇakavādena asabbhāhi pharusāhi vācāhi akkuṭṭho paribhāsito, tena hi 
‘chaddantena nāgarājena kāsāvaṃ pūjitan ’ti tampi vacanaṃ micchā. Yadi 
tiracchānagatena bodhisattena kakkhaḷa-khara-kaṭuka-vedanaṃ 
vediyamānena1 luddakena nivatthaṃ kāsāvaṃ pūjitaṃ, kiṃ manussabhūto 
samāno paripakkañāṇo paripakkāya bodhiyā kassapaṃ bhagavantaṃ 
arahantaṃ sammāsambuddhaṃ dasabalaṃ lokanāyakaṃ uditoditaṃ jalita-
byāmobhāsaṃ pavaruttamaṃ pavara-rucira-kāsika-kāsāvamabhipārutaṃ 
disvā na pūjayi? Ayampi ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto. So tayā 
nibbāhitabbo ”ti.  
 
 
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā chaddanto nāgarājā:  
 ‘Vadhissametanti parāmasanto 
 kāsāvamaddakkhi dhajaṃ isīnaṃ, 
 dukkhena phuṭṭhassudapādi saññā 
 arahaddhajo sabbhi avajjharūpo ’ti.  

Jotipālena ca māṇavena kassapo bhagavā arahaṃ sammāsambuddho 
muṇḍakavādena samaṇakavādena asabbhāhi pharusāhi vācāhi akkuṭṭho 
paribhāsito. Tañca pana jātivasena kulavasena. Jotipālo mahārāja māṇavo 
assaddhe appasanne kule paccājāto, tassa mātāpitaro bhaginibhātaro dāsi-
dāsa-ceṭaka-parivāraka-manussā brahmadevatā brahmagarukā. Te 
‘brāhmaṇā yeva uttamā pavarā ’ti, avasese pabbajite garahanti jigucchanti. 
Tesaṃ taṃ vacanaṃ sutvā jotipālo māṇavo ghaṭīkārena kumbhakārena 
satthāraṃ dassanāya pakkosito evamāha: ‘Kimpana te muṇḍakena 
samaṇakena diṭṭhenā ’ti?  

 

                                                   
1 vedayamānena - Ma. 
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6. CÂU HỎI VỀ CHADDANTA VÀ JOTIPĀLA:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi 
là voi chúa Chaddanta:1 ‘Trong khi giữ chặt (nghĩ rằng): Ta có thể hủy 
diệt gã này,’ con voi đã nhìn thấy tấm y ca-sa, biểu tượng của các vị 
ẩn sĩ. Con thú bị hành hạ đau khổ đã có ý tưởng sanh khởi rằng: 
Biểu tượng của các vị A-la-hán là cao quý, là hình bóng không thể 
bị hủy diệt.’  

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: ‘Trong khi là người thanh niên Bà-
la-môn Jotipāla đã sỉ vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác Kassapa bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là 
kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi.’  

Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Bồ Tát trong khi là loài thú đã tôn kính tấm 
y ca-sa, như thế thì lời nói rằng: ‘Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác Kassapa đã bị người thanh niên Bà-la-môn Jotipāla sỉ vả, chê bai bằng 
những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi’ là sai 
trái. Nếu đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác Kassapa đã bị người 
thanh niên Bà-la-môn Jotipāla sỉ vả, chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ 
nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi, như thế thì lời nói rằng: ‘Y ca-
sa đã được tôn kính bởi voi chúa Chaddanta’ cũng là sai trái. Nếu đức Bồ Tát, 
lúc là loài thú, dẫu đang chịu đựng cảm thọ thô thiển, nhức nhối, đau đớn, 
cũng đã tôn kính tấm y ca-sa được kẻ thợ săn khoác lên, tại sao trong khi là 
loài người, có trí tuệ đã chín muồi, có sự hiểu biết đã chín muồi, sau khi nhìn 
thấy đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đấng Thập Lực, vị Lãnh 
Đạo Thế Gian Kassapa, vô cùng nổi bật, có hào quang một sải tay rực sáng, 
bậc cao quý tối thượng đang khoác lên tấm y ca-sa vải xứ Kāsī cao quý và ưng 
ý thì đã không tôn kính? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi là voi 
chúa Chaddanta: ‘Trong khi là người thanh niên Bà-la-môn Jotipāla 
đã sỉ vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
Kassapa bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ trọc đầu, nói là 
kẻ Sa-môn nhỏ nhoi.’  

Và đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác Kassapa đã bị người 
thanh niên Bà-la-môn Jotipāla sỉ vả, chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ 
nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi. Tuy nhiên, điều dó là do tác 
động của dòng dõi, do tác động của gia tộc. Tâu đại vương, thanh niên Bà-la-
môn Jotipāla đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín. 
Cha mẹ, anh chị em, và những người tôi trai, tớ gái, kẻ hầu, và tùy tùng của 
anh ta là những người thờ phụng đấng Brahmā, kính trọng đấng Brahmā. Họ 
(nghĩ rằng): ‘Chỉ có các vị Bà-la-môn là tối thượng, cao quý’ rồi chê bai, 
nhờm gớm các vị xuất gia còn lại. Thanh niên Bà-la-môn Jotipāla đã nghe 
điều ấy từ những người ấy, nên khi được người thợ làm đồ gốm Ghaṭīkāra 
mời mọc về việc diện kiến đấng Đạo Sư đã nói như vầy: ‘Cái gì với việc diện 
kiến vị Sa-môn nhỏ nhoi trọc đầu của ngươi?’  

                                                   
1 Chaddantajātakaṃ - Bổn sanh 514.  
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Yathā mahārāja amataṃ visamāsajja1 tittakaṃ,2 yathā ca sītūdakaṃ 
aggimāsajja uṇhaṃ hoti, evameva kho mahārāja jotipālo māṇavo assaddhe 
appasanne kule paccājāto. So kulavasena andho hutvā3 tathāgataṃ akkosi 
paribhāsi.  
 

Yathā mahārāja jalitapajjalito mahā-aggikkhandho sappabhāso udakam 
āsajja upahatappabhātejo sītalo kālako bhavati paripakkanigguṇḍiphala-
sadiso, evameva kho mahārāja jotipālo māṇavo puññavā saddho ñāṇavipula-
ppabhāso4 assaddhe appasanne kule paccājāto, so kulavasena andho hutvā 
tathāgataṃ akkosi paribhāsi, upagantvā ca buddhaguṇamaññāya 
ceṭakabhūto viya ahosi. Jinasāsane pabbajitvā abhiññā ca samāpattiyo ca 
nibbattetvā brahmalokūpago ahosī ”ti.  
 
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Chaddantajotipālapañho chaṭṭho.  
 

***** 

                                                   
1 dvisamāpajja - Ma.     2   
2 tittakaṃ hoti - Ma, PTS. 
3 kulajātivasena andho bhavitvā - Syā; kulavasena - PTS.  
4 ñāṇavipulasappabhāso - Ma. 
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Tâu đại vương, giống như thuốc trường sanh sau khi đặt gần thuốc độc 
thì trở nên đắng. Và giống như nước mát sau khi để gần ngọn lửa thì trở nên 
nóng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thanh niên Bà-la-môn Jotipāla đã 
được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín; anh ta, sau khi trở 
nên mù quáng vì tác động của gia tộc, đã sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai.  

Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã được đốt lên phát cháy, có ánh 
sáng, sau khi gặp nước thì trở nên có màu đen, mát lạnh, ánh sáng và sức 
nóng bị mất đi, tợ như trái cây nigguṇḍi đã được chín muồi. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế thanh niên Bà-la-môn Jotipāla có phước đức, có đức tin, 
có sự sáng láng bao la của trí tuệ, sau khi đã được sanh ra ở gia tộc không có 
đức tin, không có tịnh tín; anh ta, sau khi trở nên mù quáng vì tác động của 
gia tộc, đã sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai, và sau khi đi đến gần và đã biết được 
ân đức của Phật thì đã trở thành như là người hầu, và sau khi xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, đã làm sanh khởi các thắng trí và các thiền 
chứng, rồi đã đi đến cõi Phạm Thiên.”  
 

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

Câu hỏi về Chaddanta và Jotipāla là thứ sáu.  
 

***** 
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