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VIII. CĪVARAKKHANDHAKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena vesāli iddhā ceva hoti phitā ca,1 
bahujanā2 ākiṇṇamanussā,3 subhikkhā ca, satta ca pāsādasahassāni satta ca 
pāsādasatāni satta ca pāsādā, satta ca kuṭāgārasahassāni satta ca kūṭāgāra-
satāni satta ca kūṭāgārāni, satta ca ārāmasahassāni satta ca ārāmasatāni 
satta ca ārāmā, satta ca pokkharaṇīsahassāni satta ca pokkharaṇīsatāni satta 
ca pokkharaṇiyo. Ambapālī ca4 gaṇikā abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā 
paramāyā vaṇṇapokkharatāya samannāgatā, padakkhiṇā5 nacce ca gīte ca 
vādite ca, abhisaṭā6 aṭṭhikānaṃ aṭṭhikānaṃ7 manussānaṃ, paññāsāya ca 
rattiṃ gacchati, tāya ca vesāli bhiyyosomattāya upasobhati.  
 
 

2. Atha kho rājagahiko8 negamo vesāliṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena. 
Addasā kho rājagahiko negamo vesāliṃ iddhañceva phitañca bahujanaṃ 
ākiṇṇamanussaṃ subhikkhañca, satta ca pāsādasahassāni satta ca pāsāda-
satāni satta ca pāsāde, satta ca kūṭāgārasahassāni satta ca kūṭāgārasatāni 
satta ca kūṭāgārāni, satta ca ārāmasahassāni satta ca ārāmasatāni satta ca 
ārāme, satta ca pokkharaṇīsahassāni satta ca pokkharaṇīsatāni satta ca 
pokkharaṇiyo, ambapāliṃ ca gaṇikaṃ abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ 
paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgataṃ, padakkhiṇaṃ nacce ca gīte ca 
vādite ca, abhisaṭaṃ aṭṭhikānaṃ aṭṭhikānaṃ manussānaṃ, paññāsāya ca 
rattiṃ gacchantiṃ, tāya ca vesāliṃ bhiyyosomattāya upasobhitaṃ.9  
 
 

3. Atha kho rājagahiko8 negamo vesāliyaṃ taṃ karaṇīyaṃ tīretvā 
punadeva rājagahaṃ paccāgañchi. Yena rājā māgadho seniyo bimbisāro 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ 
etadavoca: “Vesāli deva, iddhā ceva phitā ca, bahujanā ākiṇṇamanussā, 
subhikkhā ca, satta ca pāsādasahassāni satta ca pāsādasatāni satta ca pāsādā, 
satta ca kūṭāgārasahassāni satta ca kūṭāgārasatāni satta ca kūṭāgārāni, satta 
ca ārāmasahassāni satta ca ārāmasatāni satta ca ārāmā, satta ca pokkharaṇī-
sahassāni satta ca pokkharaṇīsatāni satta ca pokkharaṇiyo. Ambapālī ca 
gaṇikā abhirūpā dassanīyā pāsādikā paramāya vaṇṇapokkharatāya 
samannāgatā, padakkhiṇā nacce ca gīte ca vādite ca, abhisaṭā aṭṭhikānaṃ 
aṭṭhikānaṃ manussānaṃ, paññāsāya ca rattiṃ gacchati, tāya ca vesāli 
bhiyyosomattāya upasobhati. Sādhu deva, mayampi gaṇikaṃ vuṭṭhāpeyyāmā 
”ti.10 “Tena hi bhaṇe, tādisaṃ11 kumāriṃ jānātha,12 yaṃ tumhe tādisaṃ 
gaṇikaṃ vuṭṭhāpeyyāthā ”ti.  

                                                   
1 phītā ca - bahūsu.  
2 bahujanā ca - Ma.     8 rājagahako - Ma, Syā, PTS.  
3 ākiṇṇamanussā ca - Ma.    9 upasobhantiṃ - Ma, Syā;  
4 ambapālikā - PTS.         upasobhitan ti - PTS. 
5 padakkhā - Syā.     10 vuṭṭhāpessāmāti - Ma. 
6 abhisamā - Manupa.     11 tādisiṃ - Ma, Syā, PTS.   
7 atthikānaṃ atthikānaṃ - Ma, Syā, PTS.   12 jānāhi - PTS. 
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VIII. CHƯƠNG Y PHỤC:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, thành Vesāli được phồn thịnh và 
còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dễ dàng, và có 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen. Và có 
nàng kỹ nữ Ambapālī xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da 
đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông 
có lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền. Và nhờ nàng 
thành Vesāli càng thêm phần rạng rỡ.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Khi ấy, viên thị trưởng thành Rājagaha đã đi đến Vesāli do công việc 
cần thiết nào đó. Viên thị trưởng thành Rājagaha đã nhìn thấy thành Vesāli 
là phồn thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực 
dễ dàng, có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy 
lầu mái nhọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy 
hồ sen, có nàng kỹ nữ Ambapālī xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú 
cho làn da đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người 
đàn ông có lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền, và 
nhờ nàng thành Vesāli càng thêm phần rạng rỡ.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesāli, viên thị trưởng 
thành Rājagaha đã quay về lại thành Rājagaha và đã đi đến gặp đức vua 
Seniya Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, thành Vesāli là phồn thịnh và 
còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dễ dàng, có bảy 
ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, bảy 
ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen, có nàng kỹ 
nữ Ambapālī xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp 
hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông có 
lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền, và nhờ nàng 
thành Vesāli càng thêm phần rạng rỡ. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay nếu chúng ta 
cũng có thể đào tạo kỹ nữ.” - “Này khanh, như thế thì khanh hãy tìm người 
con gái tương tợ rồi hãy đào tạo nàng trở thành kỹ nữ như thế.”  
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4. Tena kho pana samayena rājagahe sālavatī nāma kumārikā1 abhirūpā 
hoti, dassanīyā pāsādikā paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgatā. Atha 
kho rājagahiko negamo sālavatiṃ kumāriṃ gaṇikaṃ vuṭṭhāpesi. Atha kho 
sālavatī gaṇikā na cirasseva padakkhiṇā ahosi nacce ca gīte ca vādite ca, 
abhisaṭā aṭṭhikānaṃ aṭṭhikānaṃ manussānaṃ, paṭisatena ca rattiṃ gacchati.  
 
 
 
 

5. Atha kho sālavatī gaṇikā na cirasseva gabbhinī ahosi. Atha kho 
sālavatiyā gaṇikāya etadahosi: “Itthi kho gabbhinī purisānaṃ amanāpā hoti.2 
Sace maṃ koci jānissati: ‘Sālavatī gaṇikā gabbhinī ’ti, sabbo me sakkāro 
parihāyissati.3 Yannūnāhaṃ gilānaṃ4 paṭivedeyyan ”ti. Atha kho sālavatī 
gaṇikā dovārikaṃ āṇāpesi: “Mā bhaṇe dovārika, koci puriso pāvisi. Yo ca 
maṃ pucchati, ‘gilānā ’ti paṭivedehī ”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho so dovāriko 
sālavatiyā gaṇikāya paccassosi. Atha kho sālavatī gaṇikā tassa gabbhassa 
paripākamanvāya puttaṃ vijāyi. Atha kho sālavatī gaṇikā dāsiṃ āṇāpesi: 
“Handa je, imaṃ dārakaṃ kattarasuppe pakkhipitvā nīharitvā saṅkārakūṭe 
chaḍḍehī ”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho sā dāsī sālavatiyā gaṇikāya paṭissutvā taṃ 
dārakaṃ kattarasuppe pakkhipitvā nīharitvā saṅkārakūṭe chaḍḍesi.  
 
 
 
 

6. Tena kho pana samayena abhayo5 rājakumāro kālasseva 
rājūpaṭṭhānaṃ gacchanto addasa taṃ dārakaṃ kākehi samparikiṇṇaṃ. 
Disvāna manusse pucchi: “Kiṃ etaṃ bhaṇe, kākehi samparikiṇṇan ”ti? 
“Dārako devā ”ti. “Jīvati bhaṇe ”ti. “Jīvati devā ”ti. “Tena hi bhaṇe, taṃ 
dārakaṃ amhākaṃ antepuraṃ netvā dhātīnaṃ detha posetun ”ti. “Evaṃ 
devā ”ti kho te manussā abhayassa rājakumārassa paṭissutvā taṃ dārakaṃ 
abhayassa rājakumārassa antepuraṃ netvā dhātīnaṃ adaṃsu: “Posethā ”ti. 
Tassa “jīvatī ”ti “jīvako ”ti nāmaṃ akaṃsu. “Kumārena posāpito ”ti 
“komārabhacco ”ti nāmaṃ akaṃsu.  
 
 
 
 

7. Atha kho jīvako komārabhacco na cirasseva viññutaṃ pāpuṇi. Atha 
kho jīvako komārabhacco yena abhayo rājakumāro tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā abhayaṃ rājakumāraṃ etadavoca: “Kā me deva, mātā? Ko 
pitā ”ti? “Ahampi kho te bhaṇe jīvaka, mātaraṃ na jānāmi. Apicāhaṃ te pitā. 
Mayāsi6 posāpito ”ti. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa etadahosi: “Imāni 
kho rājakulāni na sukarāni asippena upajīvituṃ. Yannūnāhaṃ sippaṃ 
sikkheyyan ”ti.  

                                                   
1 kumārī - Ma, Syā, PTS.     4 gilānā ti - PTS. 
2 amanāpā - Ma, PTS.     5 abhayo nāma - Ma, Syā, PTS.  
3 bhañjissati - Ma.     6 tvaṃ mayāsi - Syā; mayāpi - PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rājagaha có người con gái tên Sālavatī là 
người xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhất. 
Khi ấy, viên thị trưởng thành Rājagaha đã đào tạo người con gái Sālavatī 
thành kỹ nữ. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Sālavatī đã trở nên có tài 
năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm cầu 
cạnh, và nàng qua đêm với giá đến một trăm tiền.  
 
 

 
5. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Sālavatī đã mang thai. Khi ấy, nàng 

kỹ nữ Sālavatī đã khởi ý điều này: “Đàn bà mang thai đâu còn được đàn ông 
ưa thích. Nếu có người biết về ta rằng: ‘Kỹ nữ Sālavatī mang thai’ thì toàn bộ 
sự trọng vọng đối với ta đều sẽ mất. Hay là ta nên cáo bệnh?” Sau đó, nàng 
kỹ nữ Sālavatī đã bảo người gác cổng rằng: - “Này chú em gác cổng, chớ để 
bất cứ người đàn ông nào vào. Và ai hỏi ta thì cho hay rằng: ‘Bị bệnh.’” - 
“Thưa cô chủ, xin vâng.” Người gác cổng ấy đã đáp lại nàng kỹ nữ Sālavatī. 
Sau đó, đến lúc phát triển đầy đủ của bào thai ấy, nàng kỹ nữ Sālavatī đã 
sanh ra đứa bé trai. Khi ấy, nàng kỹ nữ Sālavatī đã bảo người tớ gái rằng: - 
“Này em, giờ hãy đặt đứa bé trai này vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang đi 
quăng bỏ ở đống rác.” - “Thưa cô chủ, xin vâng.” Rồi người tớ gái ấy nghe 
theo nàng kỹ nữ Sālavatī đã đặt đứa bé trai ấy vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi 
mang đi quăng bỏ ở đống rác.  
 
 

 
6. Vào lúc bấy giờ, vị vương tử tên Abhaya trong khi đi phục vụ đức vua 

vào lúc sáng sớm đã nhìn thấy đứa bé trai ấy đang bị bầy quạ bu quanh, sau 
khi nhìn thấy đã hỏi mọi người rằng: - “Này các khanh, vật gì bị bầy quạ bu 
quanh vậy?” - “Thưa ngài, đứa bé trai.” - “Này các khanh, còn sống không?” - 
“Thưa ngài, còn sống.” - “Này các khanh, như thế thì hãy mang đứa bé trai ấy 
về hậu cung của chúng ta và giao cho các vú nuôi chăm sóc.” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi những người ấy nghe theo vương tử Abhaya đã mang đứa bé trai 
ấy về hậu cung của vương tử Abhaya rồi giao cho các vú nuôi (nói rằng): - 
“Các người hãy chăm sóc.” Lời đã nói về đứa bé là “còn sống,” nên họ đã đặt 
tên đứa bé là “Jīvaka” (người đang sống). Và bởi vì “được nuôi dưỡng bởi vị 
vương tử” nên đã được đặt tên là “Komārabhacca.”  
 
 

 
7. Sau đó chẳng bao lâu, Jīvaka Komārabhacca đã đạt đến tuổi hiểu biết. 

Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp vương tử Abhaya, sau khi đến đã 
nói với vương tử Abhaya điều này: - “Thưa ngài, ai là mẹ của con, ai là cha 
của con?” - “Này Jīvaka con, ta cũng không biết mẹ của con; tuy nhiên ta là 
cha của con vì con đã được ta nuôi dưỡng.” Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã 
khởi ý điều này: “Với kẻ không có nghề nghiệp thì các gia đình vương giả này 
quả là không dễ gì để sống nhờ vả. Hay là ta nên học lấy nghề nghiệp?” 
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8. Tena kho pana samayena takkasilāyaṃ1 disāpāmokkho vejjo paṭivasati. 
Atha kho jīvako komārabhacco abhayaṃ rājakumāraṃ anāpucchā yena 
takkasilā yena so vejjo tenupasaṅkami,2 upasaṅkamitvā taṃ vejjaṃ 
etadavoca: “Icchāmahaṃ ācariya, sippaṃ sikkhitun ”ti. “Tena hi bhaṇe 
jīvaka, sikkhassū ”ti.  
 

9. Atha kho jīvako komārabhacco bahuñca gaṇhāti, lahuñca gaṇhāti, 
suṭṭhu3 ca upadhāreti, gahitañcassa na pammussati.4 Atha kho jīvakassa 
komārabhaccassa sattannaṃ vassānaṃ accayena etadahosi: “Ahaṃ kho 
bahuñca gaṇhāmi, lahuñca gaṇhāmi, suṭṭhu ca upadhāremi, gahitañca me na 
pammussati, satta ca me vassāni adhīyantassa nayimassa sippassa anto 
paññāyati. Kadā imassa sippassa anto paññāyissatī ”ti? 
 

10. Atha kho jīvako komārabhacco yena so vejjo tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ vejjaṃ etadavoca: “Ahaṃ kho ācariya, bahuñca 
gaṇhāmi, lahuñca gaṇhāmi, suṭṭhu ca upadhāremi, gahitañca me na 
pammussati, satta ca me vassāni adhīyantassa nayimassa sippassa anto 
paññāyati. Kadā imassa sippassa anto paññāyissatī ”ti? “Tena hi bhaṇe 
jīvaka, khaṇittiṃ ādāya takkasilāya samantā yojanaṃ āhiṇḍitvā5 yaṃ kiñci 
abhesajjaṃ passeyyāsi taṃ āharā ”ti. “Evaṃ ācariyā ”ti kho jīvako 
komārabhacco tassa vejjassa paṭissutvā khaṇittiṃ ādāya takkasilāya samantā 
yojanaṃ āhiṇḍanto na kiñci abhesajjaṃ addasa.  
 

11. Atha kho jīvako komārabhacco yena so vejjo tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ vejjaṃ etadavoca: “Āhiṇḍitomhi ācariya, takkasilāya 
samantā yojanaṃ, na kiñci abhesajjaṃ addasan ”ti. “Sikkhitosi6 bhaṇe jīvaka, 
alaṃ te ettakaṃ jīvikāyā ”ti. Tassa jīvakassa komārabhaccassa parittaṃ 
pātheyyaṃ pādāsi.  
 

12. Atha kho jīvako komārabhacco taṃ parittaṃ pātheyyaṃ ādāya yena 
rājagahaṃ tena pakkāmi. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa taṃ parittaṃ 
pātheyyaṃ antarāmagge sākete parikkhayaṃ agamāsi. Atha kho jīvakassa 
komārabhaccassa etadahosi: “Ime kho maggā kantārā appodakā 
appabhakkhā na sukarā apātheyyena gantuṃ. Yannūnāhaṃ pātheyyaṃ 
pariyeseyyan ”ti.  
 

13. Tena kho pana samayena sākete seṭṭhibhariyāya sattavassiko 
sīsābādho hoti. Bahū mahantā mahantā disāpāmokkhā vejjā āgantvā 
nāsakkhiṃsu7 arogaṃ kātuṃ.8 Bahuṃ hiraññaṃ ādāya agamaṃsu. Atha kho 
jīvako komārabhacco sāketaṃ pavisitvā manusse pucchi: “Ko bhaṇe, gilāno? 
Kaṃ tikicchāmī ”ti? “Etissā ācariya, seṭṭhibhariyāya sattavassiko sīsābādho. 
Gaccha ācariya, seṭṭhibhariyaṃ tikicchāhī ”ti.  

                                                   
1 takkasīlāyaṃ - katthaci. 
2 yena takkasilā tena pakkāmi. anupubbena yena takkasilā yena vejjo tenupasaṅkami - Ma, 
Syā, PTS, Avi, Manupa, Tovi.    5 āhiṇḍanto - PTS.  
3 suṭṭhuṃ - PTS.     6 susikkhitosi - Ma. 
4 na sammussati - Ma;      7 tikicchantā nāsakkhiṃsu - Syā.  
  na pamussati - Syā, PTS.     8 ārogaṃ kātuṃ - PTS, Sīmu.  
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8. Vào lúc bấy giờ, có người thầy thuốc tiếng tăm lẫy lừng sống ở 
Takkasilā. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca không xin phép vương tử Abhaya đã 
đi đến Takkasilā gặp người thầy thuốc ấy, sau khi đến đã nói với người thầy 
thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, con muốn học nghề.” - “Này Jīvaka con, như 
vậy thì con có thể học.”  
 

9. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca học nhiều, học nhanh chóng, tiếp thâu 
tốt đẹp, và đối với anh ta điều đã được học thì không quên đi. Sau đó, khi trải 
qua bảy năm Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “Ta học nhiều, học 
nhanh chóng, tiếp thâu tốt đẹp, và đối với ta điều đã được học thì không 
quên đi. Và trong khi ta đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng của nghề 
này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của nghề này 
mới được biết đến?”  
 

10. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, con học nhiều, 
học nhanh chóng, tiếp thâu tốt đẹp, và đối với con điều đã được học thì 
không quên đi. Và trong khi con đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng 
của nghề này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của 
nghề này mới được biết đến?” - “Này Jīvaka con, như vậy thì con hãy cầm lấy 
cái thuổng đi dạo xung quanh Takkasilā một do tuần, nếu con thấy được bất 
cứ vật gì không phải là dược phẩm thì hãy đem vật ấy về.” - “Thưa thầy, xin 
vâng.” Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo người thuốc ấy đã cầm lấy cái 
thuổng, trong khi đi dạo xung quanh Takkasilā một do tuần, đã không nhìn 
thấy bất cứ vật gì không phải là dược phẩm.  
 

11. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, trong khi đi 
dạo xung quanh Takkasilā một do tuần, con đã không thấy được bất cứ vật gì 
không phải là dược phẩm.” - “Này Jīvaka con, con đã học xong. Bấy nhiêu đó 
đã đủ cho cuộc sống của con rồi.” Rồi (người thầy thuốc ấy) đã trao cho 
Jīvaka Komārabhacca chút ít (tiền) dự phòng đi đường.  
 

12. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca sau khi nhận lấy chút ít (tiền) dự phòng 
đi đường rồi đã ra đi về phía thành Rājagaha. Sau đó, vào khoảng giữa cuộc 
hành trình, ở Sāketa chút ít (tiền) dự phòng đi đường ấy đã hết. Khi ấy, 
Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “Những con đường này hoang 
vắng, ít nước, ít thức ăn, không có (tiền) dự phòng đi đường không phải dễ 
dàng để đi, hay là ta nên kiếm (tiền) dự phòng đi đường?”  
 

13. Vào lúc bấy giờ, ở Sāketa có người vợ của nhà đại phú bị bệnh đau đầu 
đã bảy năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Khi ấy, 
Jīvaka Komārabhacca đã đi vào Sāketa và hỏi dân chúng rằng: - “Này các 
người, ai bị bệnh? Tôi chữa trị cho ai đây?” - “Này ông thầy, người vợ nhà đại 
phú kia bị bệnh đau đầu đã bảy năm. Này ông thầy, hãy đi và chữa trị cho 
người vợ nhà đại phú.”  
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14. Atha kho jīvako komārabhacco yena seṭṭhissa gahapatissa nivesanaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā dovārikaṃ āṇāpesi: “Gaccha bhaṇe 
dovārika, seṭṭhibhariyāya pāvada: ‘Vejjo ayye, āgato. So taṃ daṭṭhukāmo ’”ti. 
“Evaṃ ācariyā ”ti kho so dovāriko jīvakassa komārabhaccassa paṭissutvā 
yena seṭṭhibhariyā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā seṭṭhibhariyaṃ 
etadavoca: “Vejjo ayye, āgato. So taṃ daṭṭhukāmo ”ti. “Kīdiso bhaṇe 
dovārika, vejjo ”ti? “Daharako ayye ”ti. “Alaṃ bhaṇe dovārika, kiṃ me 
daharako vejjo karissati? Bahū mahantā mahantā disāpāmokkhā vejjāpi1 
āgantvā nāsakkhiṃsu arogaṃ kātuṃ. Bahuṃ hiraññaṃ ādāya agamaṃsū ”ti.  

 
15. Atha kho so dovāriko yena jīvako komārabhacco tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā jīvakaṃ komārabhaccaṃ etadavoca: “Seṭṭhibhariyā ācariya, 
evamāha: ‘Alaṃ bhaṇe dovārika, kiṃ me daharako vejjo karissati? Bahū 
mahantā mahantā disāpāmokkhā vejjāpi āgantvā nāsakkhiṃsu arogaṃ 
kātuṃ. Bahuṃ hiraññaṃ ādāya agamaṃsū ’”ti.  

 
16. “Gaccha bhaṇe dovārika, seṭṭhibhariyāya pāvada: ‘Vejjo ayye, 

evamāha: Mā kirayye, pure kiñci adāsi. Yadā arogā hosi, tadā yaṃ iccheyyāsi, 
taṃ dajjeyyāsī ’”ti. “Evaṃ ācariyā ”ti kho so dovāriko jīvakassa komāra-
bhaccassa paṭissutvā yena seṭṭhibhariyā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
seṭṭhibhariyaṃ etadavoca: “Vejjo ayye, evamāha: ‘Mā kirayye, pure kiñci 
adāsi. Yadā arogā hosi, tadā yaṃ iccheyyāsi, taṃ dajjeyyāsī ’”ti. “Tena hi 
bhaṇe dovārika, vejjo āgacchatū ”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho so dovāriko 
seṭṭhibhariyāya paṭissutvā yena jīvako komārabhacco tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā jīvakaṃ komārabhaccaṃ etadavoca: “Seṭṭhibhariyā taṃ 
ācariya, pakkosatī ”ti.  

 
17. Atha kho jīvako komārabhacco yena seṭṭhibhariyā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā seṭṭhibhariyāya vikāraṃ sallakkhetvā seṭṭhibhariyaṃ 
etadavoca: “Pasatena me ayye,2 sappinā attho ”ti. Atha kho seṭṭhibhariyā 
jīvakassa komārabhaccassa pasataṃ sappiṃ dāpesi. Atha kho jīvako 
komārabhacco taṃ pasataṃ sappiṃ nānābhesajjehi nippacitvā 
seṭṭhibhariyaṃ mañcake uttānaṃ nipajjāpetvā3 natthuto adāsi. Atha kho taṃ 
sappiṃ4 natthuto dinnaṃ mukhato uggañchi. Atha kho seṭṭhibhariyā 
paṭiggahe5 niṭṭhubhitvā6 dāsiṃ āṇāpesi: “Handa je, imaṃ sappiṃ picunā 
gaṇhāhī ”ti.  

 
18. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa etadahosi: “Acchariyaṃ7 yāva 

lūkhāyaṃ gharaṇī, yatra hi nāma imaṃ chaḍḍanīyadhammaṃ sappiṃ 
picunā gāhāpessati. Bahukāni ca me mahagghāni mahagghāni8 bhesajjāni 
upagatāni. Kimpimāyaṅkiñci9 deyyadhammaṃ dassatī ”ti.  

                                                   
1 vejjā - Ma, Syā, PTS. 
2 pasatena ayye - Ma, PTS. Avi, Javi.   6 nuṭṭhuhitvā - Syā, PTS. 
3 nipātetvā - Ma.     7 acchariyaṃ vata bho - Syā. 
4 sappi - Ma, PTS.     8 mahagghāni - Ma. 
5 taṃ paṭiggahe - Syā.      9 kimpimāyaṃ kañci - Syā. 
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14. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến tư gia của vị đại phú, sau khi 
đến đã bảo người gác cổng rằng: - “Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho 
người vợ nhà đại phú rằng: ‘Thưa bà, người thầy thuốc đã đến. Ông ấy có ý 
muốn gặp bà.’” - “Thưa thầy, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe theo 
Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói 
với người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, người thầy thuốc đã đến. Ông 
ấy có ý muốn gặp bà.” - “Này chú gác cổng, người thầy thuốc ra làm sao?” - 
“Thưa bà, còn trẻ lắm.” - “Này chú gác cổng, thôi đi! Thầy thuốc còn trẻ lắm 
thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi 
đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra 
đi.”  
 

15. Sau đó, người gác cổng ấy đã đi đến gặp Jīvaka Komārabhacca, sau 
khi đến đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này: - “Thưa thầy, người vợ 
nhà đại phú đã nói như vầy: ‘Này chú gác cổng, thôi đủ rồi! Thầy thuốc còn 
trẻ lắm thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng 
lẫy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối 
rồi ra đi.’”  
 

16. - “Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú rằng: 
‘Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: Thưa bà, bà không phải đưa trước 
vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn cho vật gì thì bà cứ việc cho vật 
ấy.’” - “Thưa thầy, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe theo Jīvaka 
Komārabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói với 
người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: 
‘Thưa bà, bà không phải đưa trước vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn 
cho vật gì thì bà cứ việc cho vật ấy.’” - “Này chú gác cổng, như thế thì hãy để 
người thầy thuốc đi đến.” - “Thưa bà, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe 
theo người vợ nhà đại phú đã đi đến gặp Jīvaka Komārabhacca, sau khi đến 
đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này: - “Thưa thầy, người vợ nhà đại 
phú cho gọi thầy.”  
 

17. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau 
khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người vợ nhà đại phú rồi nói với 
người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, tôi cần một bụm tay bơ lỏng.” Khi 
ấy, người vợ nhà đại phú đã bảo người trao cho Jīvaka Komārabhacca một 
bụm tay bơ lỏng. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã nấu sôi bụm tay bơ lỏng 
ấy với nhiều loại dược phẩm rồi bảo người vợ nhà đại phú nằm ngửa ở trên 
cái giường nhỏ và cho vào theo đường mũi. Sau đó, bơ lỏng đã được cho vào 
theo đường mũi ấy đã đi ra theo đường miệng. Khi ấy, người vợ nhà đại phú 
đã nhổ bơ lỏng ấy vào vật đựng rồi bảo người tớ gái rằng: - “Này em, hãy thu 
hồi lại bơ lỏng này bằng lớp gòn.”  
 

18. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ lạ! Bà 
chủ nhà này thật là hà tiện! Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn 
được bảo thu hồi lại bằng lớp gòn! Và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta 
đã được sử dụng, rồi bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cái gì đây?”  
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19. Atha kho sā1 seṭṭhibhariyā jīvakassa komārabhaccassa vikāraṃ 
sallakkhetvā jīvakaṃ komārabhaccaṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ ācariya, 
vimanosī ”ti? “Idha me etadahosi: ‘Acchariyaṃ2 yāva lūkhāyaṃ gharaṇī, 
yatra hi nāma imaṃ chaḍḍanīyadhammaṃ sappiṃ picunā gāhāpessati. 
Bahukāni ca me mahagghāni mahagghāni bhesajjāni upagatāni. 
Kimpimāyaṅkiñci deyyadhammaṃ dassatī ”ti? “Mayaṃ kho ācariya, agārikā3 
nāma upajānāmetassa saññamassa. Varametaṃ sappi dāsānaṃ vā 
kammakarānaṃ vā pādabbhañjanaṃ vā padīpakaraṇe vā āsittaṃ. Mā tvaṃ 
ācariya, vimano ahosi. Na te deyyadhammo hāyissatī ”ti.  

 
20. Atha kho jīvako komārabhacco seṭṭhibhariyāya sattavassikaṃ 

sīsābādhaṃ ekeneva natthukammena apakaḍḍhi. Atha kho seṭṭhibhariyā 
arogā samānā jīvakassa komārabhaccassa cattāri sahassāni pādāsi. Putto 
‘mātā me arogāpitā ’ti4 cattāri sahassāni pādāsi. Suṇisā ‘sassu me arogāpitā 
’ti4 cattāri sahassāni pādāsi. Seṭṭhi gahapati ‘bhariyā me arogāpitā ’ti4 cattāri 
sahassāni pādāsi dāsañca assarathañca.5  

 
21. Akha kho jīvako komārabhacco tāni soḷasasahassāni ādāya dāsañca 

dāsiñca assarathañca yena rājagahaṃ tena pakkāmi. Anupubbena yena 
rājagahaṃ yena abhayo rājakumāro tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
abhayaṃ rājakumāraṃ etadavoca: “Idaṃ me deva, paṭhamakammaṃ 
soḷasasahassāni dāso ca dāsī ca assaratho ca. Patigaṇhātu me devo 
posāvanikan ”ti. “Alaṃ bhaṇe jīvaka, tuyheva6 hotu. Amhākaññeva7 antepure 
nivesanaṃ māpehī ”ti. “Evaṃ devā ”ti kho jīvako komārabhacco abhayassa 
rājakumārassa paṭissutvā antepure8 nivesanaṃ māpesi.  

 
22. Tena kho pana samayena rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 

bhagandalābādho hoti. Sāṭakā lohitena makkhīyanti. Deviyo disvā 
uppaṇḍenti: “Utunī ’dāni devo. Pupphaṃ devassa uppannaṃ. Na ciraṃ9 
devo vijāyissatī ”ti. Tena rājā maṅkū hoti.  

 
23. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro abhayaṃ rājakumāraṃ 

etadavoca: “Mayhaṃ kho bhaṇe abhaya, tādiso ābādho. Sāṭakā lohitena 
makkhīyanti. Deviyo disvā10 uppaṇḍenti: ‘Utunī ’dāni devo. Pupphaṃ 
devassa uppannaṃ. Na ciraṃ9 devo vijāyissatī ’ti. Iṅgha bhaṇe abhaya, 
tādisaṃ vejjaṃ jānāhi yo maṃ tikiccheyyā ”ti. “Ayaṃ deva, amhākaṃ jīvako 
vejjo taruṇo bhadrako. So devaṃ tikicchissatī ”ti. “Tena hi bhaṇe abhaya, 
jīvakaṃ vejjaṃ āṇāpehi. So maṃ tikicchissatī ”ti.  

                                                   
1 ‘sā’ ti padaṃ Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate.   6 tuyhameva - Ma;  
2 acchariyaṃ vata bho - Syā.        tuyhaṃyeva - Syā. 
3 āgārikā - Ma, Syā, Javi.      7 amhākañca - Syā.  
4 ārogā ṭhitā ti - Ma, Syā, PTS.  8 abhayassa rājakumārassa antepure - Ma, Syā, PTS. 
5 dāsañca dāsiñca assarathañca - Ma, PTS;    9 nacirasseva - Syā, PTS.  
  dāsañca dāsiñca assarathañca adāsi - Syā.   10 maṃ disvā - Ma, PTS.  
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19. Khi ấy, sau khi xem xét sự biến đổi diện mạo của Jīvaka 
Komārabhacca, người vợ nhà đại phú ấy đã nói với Jīvaka Komārabhacca 
điều này: - “Thưa thầy, sao thầy có vẻ lo âu vậy?” - “Trong trường hợp này, 
tôi đã khởi ý điều này: ‘Thật là kỳ lạ! Bà chủ nhà này thật là hà tiện! Bởi vì 
thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo thu hồi lại bằng lớp gòn! Và 
nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử dụng, rồi bà này sẽ cho ta 
vật thưởng công là cái gì đây?’” - “Thưa thầy, chúng tôi, được gọi là gia chủ, 
hiểu về điều này là sự tiết kiệm. Bơ lỏng ấy là thuốc xoa chân rất tốt cho các 
tôi tớ và các người làm công, hay là dầu cho việc đốt đèn. Thưa thầy, thầy chớ 
có lo âu. Vật thưởng công cho thầy sẽ không phải bỏ phí.”  

 
20. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã trị dứt chứng bệnh đau đầu bảy năm 

của người vợ nhà đại phú chỉ bằng mỗi một việc làm ở mũi. Sau đó, người vợ 
nhà đại phú, được khỏi bệnh, đã thưởng cho Jīvaka Komārabhacca bốn ngàn. 
Người con trai (nghĩ rằng): “Mẹ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho Jīvaka 
Komārabhacca bốn ngàn. Người con dâu (nghĩ rằng): “Mẹ chồng ta đã khỏi 
bệnh!” nên đã thưởng cho Jīvaka Komārabhacca bốn ngàn. Người gia chủ đại 
phú (nghĩ rằng): “Vợ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho Jīvaka Komāra-
bhacca bốn ngàn, đứa tôi trai, (đứa tớ gái), và chiếc xe ngựa.  

 
21. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã cầm lấy mười sáu ngàn ấy, đứa tôi 

trai, đứa tớ gái, và chiếc xe ngựa rồi ra đi đến thành Rājagaha. Theo tuần tự, 
Jīvaka Komārabhacca đã đi đến thành Rājagaha gặp vương tử Abhaya, sau 
khi đến đã nói với vương tử Abhaya điều này: - “Thưa ngài, đây là công việc 
đầu tiên của con gồm có mười sáu ngàn, đứa tôi trai, đứa tớ gái, và chiếc xe 
ngựa. Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lấy cho việc đã nuôi dưỡng con.” - “Này 
Jīvaka con, thôi đi, hãy để cho chính con. Con hãy cho xây tư thất ở hậu cung 
của chính chúng ta.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe 
theo vương tử Abhaya đã cho xây tư thất ở hậu cung.  

 
22. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha bị bệnh rò rỉ. 

Các vải choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu 
ghẹo rằng: - “Bữa nay, chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của chúa công đã 
có. Chẳng bao lâu chúa công sẽ sanh con.” Vì chuyện ấy, đức vua bị xấu hổ.  

 
23. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với vương tử 

Abhaya điều này: - “Này khanh Abhaya, trẫm có bệnh giống như vầy. Các vải 
choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu ghẹo 
rằng: ‘Bữa nay, chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của chúa công đã có. 
Chẳng bao lâu chúa công sẽ sanh con.’ Này khanh Abhaya, người nào có thể 
chữa trị cho trẫm thì hãy tìm thầy thuốc hạng như thế ấy.” - “Tâu bệ hạ, 
Jīvaka này của thần là thầy thuốc trẻ, giỏi giang, cậu ta sẽ chữa trị cho bệ hạ.” 
- “Này khanh Abhaya, như thế thì hãy ra lệnh cho thầy thuốc Jīvaka. Vị ấy sẽ 
chữa trị cho trẫm.”  
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24. Atha kho abhayo rājakumāro jīvakaṃ komārabhaccaṃ āṇāpesi: 
“Gaccha bhaṇe jīvaka, rājānaṃ tikicchāhī ”ti. “Evaṃ devā ”ti kho jīvako 
komārabhacco abhayassa rājakumārassa paṭissutvā nakhena bhesajjaṃ 
ādāya yena rājā māgadho seniyo bimbisāro tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca: “Ābādhaṃ deva,1 
passāmā ”ti.2  
 
 

25. Atha kho jīvako komārabhacco rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa bhagandalābādhaṃ ekeneva ālepena apakaḍḍhi. Atha kho rājā 
māgadho seniyo bimbisāro ārogo samāno pañca itthisatāni sabbālaṅkāraṃ 
bhūsāpetvā3 omuñcāpetvā puñjakaṃ kārāpetvā jīvakaṃ komārabhaccaṃ 
etadavoca: “Etaṃ bhaṇe jīvaka, pañcannaṃ itthisatānaṃ sabbālaṅkāraṃ 
tuyhaṃ hotū ”ti. “Alaṃ deva, adhikāraṃ me devo saratū ”ti. “Tena hi bhaṇe 
jīvaka, maṃ upaṭṭhaha, itthāgārañca buddhapamukhañca saṅghan ”ti.4 
“Evaṃ devā ”ti kho jīvako komārabhacco rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa paccassosi.  
 
 

26. Tena kho pana samayena rājagahikassa seṭṭhissa sattavassiko 
sīsābādho hoti. Bahū mahantā mahantā disāpāmokkhā vejjā āgantvā 
nāsakkhiṃsu arogaṃ kātuṃ. Bahuṃ hiraññaṃ ādāya agamaṃsu. Api ca 
vejjehi paccakkhāto hoti. Ekacce vejjā evamāhaṃsu: “Pañcamaṃ divasaṃ 
seṭṭhi gahapati kālaṃ karissatī ”ti. Ekacce vejjā evamāhaṃsu: “Sattamaṃ 
divasaṃ seṭṭhi gahapati kālaṃ karissatī ”ti.  
 
 

27. Atha kho rājagahikassa negamassa etadahosi: “Ayaṃ kho seṭṭhigaha-
pati bahukāro5 rañño ceva negamassa ca. Api ca vejjehi paccakkhāto. Ekacce 
vejjā evamāhaṃsu: ‘Pañcamaṃ divasaṃ seṭṭhi gahapati kālaṃ karissatī ’ti. 
Ekacce vejjā evamāhaṃsu: ‘Sattamaṃ divasaṃ seṭṭhi gahapati kālaṃ 
karissatī ’ti. Ayañca rañño jīvako vejjo taruṇo bhadrako. Yannūna mayaṃ 
rājānaṃ jīvakaṃ vejjaṃ yāceyyāma seṭṭhiṃ gahapatiṃ tikicchitun ”ti.  
 
 

28. Atha kho rājagahiko negamo yena rājā māgadho seniyo bimbisāro 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ 
etadavoca: “Ayaṃ deva, seṭṭhi gahapati bahukāro devassa ceva negamassa 
ca. Api ca vejjehi paccakkhāto. Ekacce vejjā evamāhaṃsu: ‘Pañcamaṃ 
divasaṃ seṭṭhi gahapati kālaṃ karissatī ’ti. Ekacce vejjā evamāhaṃsu: 
‘Sattamaṃ divasaṃ seṭṭhi gahapati kālaṃ karissatī ’ti. Sādhu devo jīvakaṃ 
vejjaṃ āṇāpetu seṭṭhiṃ gahapatiṃ tikicchitun ”ti. Atha kho rājā māgadho 
seniyo bimbisāro jīvakaṃ komārabhaccaṃ āṇāpesi: “Gaccha bhaṇe jīvaka, 
seṭṭhiṃ gahapatiṃ tikicchāhī ”ti.  

                                                   
1 ābādhaṃ te deva - Ma, Syā.    4 bhikkhusaṅghan ti - Ma;  
2 passāmī ti- Syā.        bhikkhusaṅghañcā ti - Syā, PTS.  
3 vibhūsāpetvā - Syā; bhusāpetvā - Javi.   5 bahūpakāro - Ma, Syā, PTS. 
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24. Sau đó, vương tử Abhaya đã truyền lệnh cho Jīvaka Komārabhacca 
rằng: - “Này Jīvaka con, hãy đi và chữa trị cho đức vua.” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo vương tử Abhaya sau khi nhét 
dược phẩm vào trong móng tay rồi đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisāra 
xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 
điều này: - “Tâu bệ hạ, chúng ta hãy xem bệnh.”  
 
 

25. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã trị dứt căn bệnh rò rỉ của đức vua 
Seniya Bimbisāra xứ Magadha chỉ bằng mỗi một liều thuốc thoa. Sau đó, đức 
vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, được khỏi bệnh, đã cho người trang điểm 
năm trăm người nữ với tất cả các đồ trang sức, xong bảo tháo ra, cho chất 
thành đống, rồi đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này: - “Này khanh 
Jīvaka, tất cả các đồ trang sức này từ năm trăm người nữ là của khanh.” - 
“Tâu bệ hạ, thôi đi, chỉ xin bệ hạ hãy nhớ cho chức vụ của thần.” - “Này 
khanh Jīvaka, như vậy thì khanh hãy phục vụ trẫm, các cung phi, và hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Jīvaka Komārabhacca 
đã trả lời đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha.  
 
 

26. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rājagaha bị bệnh đau đầu đã 
được bảy năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Hơn nữa, 
ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: “Vào 
ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” Một số thầy thuốc đã nói 
như vầy: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết.”  
 
 

27. Khi ấy, vị thị trưởng thành Rājagaha đã khởi ý điều này: “Người gia 
chủ đại phú này có nhiều cống hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy 
nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: 
‘Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.’ Một số thầy thuốc đã 
nói như vầy: ‘Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết.’ Và thầy 
thuốc Jīvaka này của đức vua là trẻ tuổi, giỏi giang, hay là chúng ta nên cầu 
xin đức vua phái thầy thuốc Jīvaka chữa trị cho người gia chủ đại phú vậy?”  
 
 

28. Sau đó, viên thị trưởng thành Rājagaha đã đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, người gia chủ đại phú này có nhiều cống 
hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc 
từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ năm, người gia chủ 
đại phú này sẽ chết.’ Một số thầy thuốc đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ bảy, 
người gia chủ đại phú này sẽ chết.’ Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thầy thuốc Jīvaka chữa trị cho người gia chủ đại phú.” Khi ấy, đức 
vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jīvaka Komārabhacca 
rằng: - “Này khanh Jīvaka, hãy đi và chữa trị cho người gia chủ đại phú.”  
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29. “Evaṃ devā ”ti kho jīvako komārabhacco rañño māgadhassa 
seniyassa bimbisārassa paṭissutvā yena seṭṭhi gahapati tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā seṭṭhissa gahapatissa vikāraṃ sallakkhetvā seṭṭhiṃ 
gahapatiṃ etadavoca: “Sacāhaṃ taṃ gahapati, arogāpeyyaṃ,1 kiṃ me assa 
deyyadhammo ”ti? “Sabbaṃ sāpateyyañca te ācariya, hotu. Ahañca te dāso 
”ti. “Sakkhissasi pana tvaṃ gahapati, ekena passena sattamāse nipajjitun ”ti? 
“Sakkomahaṃ ācariya, ekena passena sattamāse nipajjitun ”ti. “Sakkhissasi 
pana tvaṃ gahapati, dutiyena passena sattamāse nipajjitun ”ti? 
“Sakkomahaṃ ācariya, dutiyena passena sattamāse nipajjitun ”ti. 
“Sakkhissasi pana tvaṃ gahapati, uttāno sattamāse nipajjitun ”ti? 
“Sakkomahaṃ ācariya, uttāno sattamāse nipajjitun ”ti.  
 

30. Atha kho jīvako komārabhacco seṭṭhiṃ gahapatiṃ mañcake 
nipajjāpetvā2 mañcakena3 sambandhitvā sīsacchaviṃ phāletvā4 sibbaniṃ5 
vināmetvā dve pāṇake nīharitvā janassa6 dassesi: “Passeyyātha7 ime dve 
pāṇake ekaṃ khuddakaṃ ekaṃ mahallakaṃ. Ye te ācariyā evamāhaṃsu: 
‘Pañcamaṃ divasaṃ seṭṭhi gahapati kālaṃ karissatī ’ti, tehāyaṃ mahallako 
pāṇako diṭṭho. Pañcamaṃ divasaṃ seṭṭhissa gahapatissa matthaluṅgaṃ 
pariyādiyissati. Matthaluṅgassa pariyādānā seṭṭhi gahapati kālaṃ karissati. 
Sudiṭṭho tehi ācariyehi. Yepi te ācariyā evamāhaṃsu: ‘Sattamaṃ divasaṃ 
seṭṭhi gahapati kālaṃ karissatī ’ti, tehāyaṃ khuddako pāṇako diṭṭho. 
Sattamaṃ divasaṃ seṭṭhissa gahapatissa matthaluṅgaṃ pariyādiyissati. 
Matthaluṅgassa pariyādānā seṭṭhi gahapati kālaṃ karissati. Sudiṭṭho tehi8 
ācariyehī ”ti. Sibbaniṃ sampaṭipādetvā9 sīsacchaviṃ sibbetvā10 ālepaṃ adāsi.  
 

31. Atha kho seṭṭhi gahapati sattāhassa accayena jīvakaṃ 
komārabhaccaṃ etadavoca: “Nāhaṃ ācariya, sakkomi ekena passena 
sattamāse nipajjitun ”ti. “Nanu me tvaṃ gahapati, paṭissuṇi: ‘Sakkomahaṃ 
ācariya, ekena passena sattamāse nipajjitun ’”ti. “Saccāhaṃ ācariya, 
paṭissuṇiṃ. Apāhaṃ marissāmi, nāhaṃ sakkomi ekena passena sattamāse 
nipajjitun ”ti. “Tena hi tvaṃ gahapati, dutiyena passena sattamāse nipajjāhī 
”ti.  
 

32. Atha kho seṭṭhi gahapati sattāhassa accayena jīvakaṃ komāra-
bhaccaṃ etadavoca: “Nāhaṃ ācariya, sakkomi dutiyena passena sattamāse 
nipajjitun ”ti. “Nanu me tvaṃ gahapati, paṭissuṇi: ‘Sakkomahaṃ ācariya, 
dutiyena passena sattamāse nipajjitun ’”ti. “Saccāhaṃ ācariya, paṭissuṇiṃ. 
Apāhaṃ marissāmi, nāhaṃ sakkomi11 dutiyena passena sattamāse nipajjitun 
”ti. “Tena hi tvaṃ gahapati, uttāno sattamāse nipajjāhī ”ti.  

                                                   
1 sace tvaṃ gahapati arogo bhaveyyāsi - Ma;  
  sacāhaṃ taṃ gahapati ārogaṃ kareyyaṃ - Syā;   7 passathayye - Ma;  
  sacāhaṃ taṃ gahapati ārogāpeyyaṃ - PTS.      passatha - Syā. 
2 nipātetvā - Ma.         passathayyo - PTS.  
3 mañcake - Ma, Syā, PTS.      8 tehipi - Syā. 
4 uppāṭetvā - Ma, Syā;       9 sampaṭipāṭetvā - Ma;  
   upphāletvā - PTS.         sampaṭicchādetvā - Syā.  
5 sibbiniṃ - Ma, Syā, PTS.     10 sibbitvā - Ma. 
6 mahājanassa - Ma.    11 nāhaṃ ācariya sakkomi - Ma, PTS. 
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29. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo đức vua 
Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi 
đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người gia chủ đại phú rồi đã nói với 
người gia chủ đại phú điều này: - “Này gia chủ, nếu tôi chữa cho ông khỏi 
bệnh, vật thưởng công cho tôi sẽ là cái gì đây?” - “Thưa thầy, tất cả tài sản sẽ 
là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm 
một bên hông trong bảy tháng không?” - “Thưa thầy, tôi có thể nằm một bên 
hông trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm bên hông kia 
trong bảy tháng không?” - “Thưa thầy, tôi có thể nằm bên hông kia trong bảy 
tháng.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm ngửa trong bảy tháng không?” - 
“Thưa thầy, tôi có thể nằm ngửa trong bảy tháng.”  
 
 

 
30. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã bảo người gia chủ đại phú nằm 

xuống trên cái giường nhỏ, sau khi buộc chặt vào cái giường nhỏ rồi đã cắt 
làn da đầu, tách đôi vết mổ, rồi lôi ra hai con sâu đưa cho mọi người thấy (nói 
rằng): - “Các người có thể nhìn xem hai con sâu một nhỏ một lớn này. Các vị 
thầy nào đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ 
chết,’ các vị ấy đã nhìn thấy con sâu lớn này trong năm ngày nữa sẽ xâm 
nhập bộ não của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người 
gia chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng. Còn các vị 
thầy nào đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ 
chết,’ các vị ấy đã nhìn thấy con sâu nhỏ này trong bảy ngày nữa sẽ xâm nhập 
bộ não của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia 
chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng.” Rồi Jīvaka 
Komārabhacca đã khép lại vết mổ, khâu lại làn da đầu, rồi bôi thuốc mỡ vào.  
 
 

 
31. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với Jīvaka 

Komārabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm một bên hông 
trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: ‘Thưa 
thầy, tôi có thể nằm một bên hông trong bảy tháng’ hay sao?” - “Thưa thầy, 
đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm một bên 
hông trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm bên hông 
kia trong bảy tháng.”  
 
 

 
32. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với Jīvaka 

Komārabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm bên hông kia trong 
bảy tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: ‘Thưa thầy, 
tôi có thể nằm bên hông kia trong bảy tháng’ hay sao?” - “Thưa thầy, đúng 
vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm bên hông kia 
trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm ngửa trong bảy 
tháng.”  
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33. Atha kho seṭṭhi gahapati sattāhassa accayena jīvakaṃ komāra-
bhaccaṃ etadavoca: “Nāhaṃ ācariya, sakkomi uttāno sattamāse nipajjitun 
”ti. “Nanu me tvaṃ gahapati paṭissuṇi: ‘Sakkomahaṃ ācariya, uttāno satta-
māse nipajjitun ’”ti. “Saccāhaṃ ācariya paṭissuṇiṃ. Apāhaṃ marissāmi, 
nāhaṃ sakkomi uttāno sattamāse nipajjitun ”ti. “Ahañce taṃ gahapati, na 
vadeyyaṃ, ettakampi tvaṃ na nipajjeyyāsi. Api ca paṭigaccevāsi1 mayā ñāto: 
‘Tīhi sattāhehi seṭṭhi gahapati arogo bhavissatī ’ti. Uṭṭhehi gahapati, arogo 
’si. Jānāhi2 kiṃ me deyyadhammo ”ti? “Sabbaṃ sāpateyyañca te ācariya, 
hotu. Ahaṃ ca te dāso ”ti. “Alaṃ gahapati, mā me tvaṃ sabbaṃ sāpateyyaṃ 
adāsi. Mā ca me dāso. Rañño satasahassaṃ dehi mayhaṃ satasahassan ”ti. 
Atha kho seṭṭhi gahapati arogo samāno rañño satasahassaṃ adāsi jīvakassa 
komārabhaccassa satasahassaṃ.  

34. Tena kho pana samayena bārāṇaseyyakassa seṭṭhiputtassa mokkha-
cikāya kīḷantassa antagaṇḍābādho hoti, yena3 yāgu ’pi pītā na sammā 
pariṇāmaṃ gacchati. Bhattampi bhuttaṃ na sammā pariṇāmaṃ gacchati. 
Uccāropi passāvopi na paguṇo. So tena kiso hoti lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto.  

35. Atha kho bārāṇaseyyakassa seṭṭhissa etadahosi: “Mayhaṃ kho 
puttassa tādiso4 ābādho yena5 yāgupi pītā na sammā pariṇāmaṃ gacchati. 
Bhattampi bhuttaṃ na sammā pariṇāmaṃ gacchati. Uccāropi passāvopi na 
paguṇo. So tena kiso lūkho dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamani-
santhatagatto. Yannūnāhaṃ rājagahaṃ gantvā rājānaṃ jīvakaṃ vejjaṃ 
yāceyyaṃ puttaṃ me tikicchitun ”ti.  

36. Atha kho bārāṇaseyyako seṭṭhi rājagahaṃ gantvā yena rājā māgadho 
seniyo bimbisāro tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā rājānaṃ māgadhaṃ 
seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca: “Mayhaṃ kho deva, puttassa tādiso ābādho, 
yena yāgu ’pi pītā na sammā pariṇāmaṃ gacchati. Bhattampi bhuttaṃ na 
sammā pariṇāmaṃ gacchati. Uccāropi passāvopi na paguṇo. So tena kiso 
lūkho dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto. Sādhu devo 
jīvakaṃ vejjaṃ āṇāpetu puttaṃ me tikicchitun ”ti.  

37. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro jīvakaṃ komārabhaccaṃ 
āṇāpesi: “Gaccha bhaṇe jīvaka, bārāṇasiṃ gantvā bārāṇaseyyakaṃ seṭṭhi-
puttaṃ tikicchāhī ”ti. “Evaṃ devā ”ti kho jīvako komārabhacco rañño 
māgadhassa seniyassa bimbisārassa paṭissutvā bārāṇasiṃ gantvā yena 
bārāṇaseyyako seṭṭhiputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bārāṇaseyyakassa seṭṭhiputtassa vikāraṃ sallakhetvā janaṃ ussāretvā 
tirokaraṇiṃ6 parikkhipitvā thambhe upanibandhitvā7 bhariyaṃ purato 
ṭhapetvā udaracchaviṃ uppāṭetvā8 antagaṇṭhiṃ nīharitvā bhariyāya dassesi: 
“Passa te sāmikassa ābādhaṃ. Iminā yāgu ’pi pītā na sammā pariṇāmaṃ 
gacchati. Bhattampi bhuttaṃ na sammā pariṇāmaṃ gacchati. Uccāropi 
passāvopi na paguṇo. Iminā ’yaṃ kiso lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto ”ti. Antagaṇṭhiṃ viniveṭhetvā 
antāni paṭipavesetvā udaracchaviṃ sibbetvā ālepaṃ adāsi.  

                                                   
1 paṭikacceva - Ma;     4 kidiso - PTS.  
  paṭikaccevāsi - Syā;     5 yena - Syā, PTS potthakesu natthi. 
  paṭigacceva - PTS.    6 tirokaraṇiyaṃ - Ma, PTS, Javi, Manupa. 
2 jānāsi - Ma.     7 ubbandhitvā - Ma, PTS.  
3 tena - Syā.     8 upphāletvā - PTS. 
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33. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với Jīvaka 
Komārabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm ngửa trong bảy 
tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: ‘Thưa thầy, tôi có 
thể nằm ngửa trong bảy tháng’ hay sao?” - “Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã hứa. 
Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm ngửa trong bảy tháng.” - “Này 
gia chủ, nếu tôi không nói điều ấy thì ông không thể nằm được chừng này. 
Hơn nữa, tôi đã tính trước và biết rằng: ‘Với ba lần bảy ngày, người gia chủ 
đại phú sẽ khỏi bệnh.’ Này gia chủ, hãy đứng dậy, ông đã khỏi bệnh. Ông hãy 
biết vật thưởng công cho tôi là cái gì?”- “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của 
thầy và tôi là đầy tớ của thầy.” - “Này gia chủ, thôi đi. Ông chớ có cho tôi tất 
cả tài sản và chớ có là đầy tớ của tôi. Hãy trao cho đức vua một trăm ngàn và 
tôi một trăm ngàn.” Sau đó, người gia chủ đại phú, được khỏi bệnh, đã trao 
cho đức vua một trăm ngàn và Jīvaka Komārabhacca một trăm ngàn.  

34. Vào lúc bấy giờ, người con trai nhà đại phú ở Bārāṇasī trong lúc chơi 
giỡn trò nhào lộn bị bệnh xoắn ruột. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng 
đắn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Do đó, cậu ấy 
trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.  

35. Khi ấy, nhà đại phú thành Bārāṇasī đã khởi ý điều này: “Con trai ta có 
chứng bệnh như thế này. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu 
hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, thậm chí 
việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Do đó, con trai ta trở nên ốm 
o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Hay là ta nên đi 
đến thành Rājagaha cầu xin đức vua phái thầy thuốc Jīvaka chữa trị cho con 
trai của ta vậy?”  

36. Sau đó, nhà đại phú ở Bārāṇasī đã đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, con trai thần có chứng bệnh như thế này. Vì 
thế, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được 
ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng 
không bình thường. Do đó, con trai thần trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Tâu bệ hạ, tốt lành thay xin bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thầy thuốc Jīvaka chữa trị cho con trai của thần.”  

37. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jīvaka 
Komārabhacca rằng: - “Này khanh Jīvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Bārāṇasī 
khanh hãy chữa trị cho con trai nhà đại phú ở Bārāṇasī.” - “Tâu bệ hạ, xin 
vâng.” Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đã đi Bārāṇasī gặp người con trai nhà đại phú ở Bārāṇasī, sau khi 
đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người con trai nhà đại phú ở 
Bārāṇasī rồi bảo mọi người tránh đi, dùng màn che vây kín lại, cột chặt 
(người con trai) vào cây cột nhà, bảo người vợ đứng ở phía trước, rồi cắt làn 
da ở bụng, lấy ruột ra, đưa cho người vợ thấy (nói rằng): - “Hãy nhìn xem 
bệnh của tướng công bà. Vì điều này mà ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng 
đắn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Vì điều này, 
người này trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân.” Rồi Jīvaka Komārabhacca đã gỡ rối phần ruột bị xoắn, đặt các thứ ruột 
vào trở lại, khâu lại làn da bụng, rồi bôi thuốc mỡ vào.  
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38. Atha kho bārāṇaseyyako seṭṭhiputto na cirasseva arogo ahosi. Atha 
kho bārāṇaseyyako seṭṭhi ‘putto me arogāpito ’ti1 jīvakassa komārabhaccassa 
soḷasasahassāni pādāsi. Atha kho jīvako komārabhacco tāni soḷasasahassāni 
ādāya punadeva rājagahaṃ paccāgañchi.  
 

39. Tena kho pana samayena rañño2 pajjotassa paṇḍurogābādho hoti. 
Bahū mahantā mahantā disāpāmokkhā vejjā āgantvā nāsakkhiṃsu arogaṃ 
kātuṃ. Bahuṃ hiraññaṃ ādāya agamaṃsu. Atha kho rājā pajjoto rañño 
māgadhassa seniyassa bimbisārassa santike dūtaṃ pāhesi: “Mayhaṃ kho3 
tādiso ābādho. Sādhu devo jīvakaṃ vejjaṃ āṇāpetu. So maṃ tikicchissatī ”ti.  

 
40. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro jīvakaṃ komārabhaccaṃ 

āṇāpesi: “Gaccha bhaṇe jīvaka, ujjeniṃ gantvā rājānaṃ pajjotaṃ tikicchāhī 
”ti. “Evaṃ devā ”ti jīvako komārabhacco rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa paṭissutvā ujjeniṃ gantvā yena rājā pajjoto tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā rañño pajjotassa vikāraṃ sallakkhetvā rājānaṃ pajjotaṃ 
etadavoca: “Sappiṃ deva, nippacissāmi.4 Taṃ devo pivissatī ”ti. “Alaṃ bhaṇe 
jīvaka, yaṃ te sakkā vinā sappinā arogaṃ kātuṃ, taṃ karohi. Jegucchaṃ me 
sappi paṭikkūlan ”ti.  

 
41. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa etadahosi: “Imassa kho rañño 

tādiso ābādho na sakkā5 vinā sappinā arogaṃ kātuṃ. Yannūnāhaṃ sappiṃ 
nippaceyyaṃ kasāvavaṇṇaṃ kasāvagandhaṃ kasāvarasan ”ti. Atha kho 
jīvako komārabhacco nānābhesajjehi sappiṃ nippaci kasāvavaṇṇaṃ 
kasāvagandhaṃ kasāvarasaṃ.  

 
42. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa etadahosi: “Imassa kho rañño 

sappi pītaṃ pariṇāmentaṃ uddekaṃ dassati. Caṇḍo ’yaṃ rājā ghātāpeyyāpi6 
maṃ. Yannūnāhaṃ paṭigacceva āpuccheyyan ”ti.  

 
43. Atha kho jīvako komārabhacco yena rājā pajjoto tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā rājānaṃ pajjotaṃ etadavoca: “Mayaṃ kho deva, vejjā nāma 
tādisena muhuttena mūlāni uddharāma bhesajjāni saṃharāma. Sādhu devo7 
vāhanāgāresu ca dvāresu ca āṇāpetu: ‘Yena vāhanena jīvako icchati, tena 
vāhanena gacchatu. Yena dvārena icchati, tena dvārena gacchatu. Yaṃ kālaṃ 
icchati, taṃ kālaṃ gacchatu. Yaṃ kālaṃ icchati, taṃ kālaṃ pavisatū ’”ti.  

 
44. Atha kho rājā pajjoto vāhanāgāresu ca dvāresu ca āṇāpesi: “Yena 

vāhanena jīvako icchati, tena vāhanena gacchatu. Yena dvārena icchati, tena 
dvārena gacchatu. Yaṃ kālaṃ icchati, taṃ kālaṃ gacchatu. Yaṃ kālaṃ 
icchati, taṃ kālaṃ pavisatū ”ti.  

                                                   
1 arogo ṭhito ti - Ma, Syā, PTS. 
2 ujjeniyaṃ rañño - Syā.       5 na sakkā mayā - Syā. 
3 mayhaṃ kho deva - Syā.     6 ghātāpeyyāsi - PTS.  
4 sappiṃ dehi, sappiṃ deva nippacissāmi - Ma.   7 sādhu me devo - Sīmu. 
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38. Sau đó cũng chẳng bao lâu, người con trai nhà đại phú ở Bārāṇasī đã 
được khỏi bệnh. Khi ấy, nhà đại phú ở Bārāṇasī (nghĩ rằng): “Con trai ta đã 
được khỏi bệnh” rồi đã thưởng cho Jīvaka Komārabhacca mười sáu ngàn. 
Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã cầm lấy mười sáu ngàn ấy rồi quay trở về lại 
thành Rājagaha.  

 
39. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota bị bệnh vàng da. Nhiều thầy thuốc 

tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã 
nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Sau đó, đức vua Pajjota đã phái sứ giả đi 
đến gặp đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha (nói rằng): - “Quả là tôi bị 
bệnh như thế này. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy 
thuốc Jīvaka. Vị ấy sẽ chữa trị cho tôi.”  

 
40. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jīvaka 

Komārabhacca rằng: - “Này khanh Jīvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Ujjenī 
khanh hãy chữa trị cho đức vua Pajjota.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi Jīvaka 
Komārabhacca nghe theo đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi Ujjenī 
gặp đức vua Pajjota, sau khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của đức vua 
Pajjota rồi đã nói điều này: - “Tâu bệ hạ, thần sẽ đun sôi bơ lỏng và bệ hạ sẽ 
uống thứ ấy.” - “Này khanh Jīvaka, thôi đi. Ngươi hãy làm khỏi bệnh bằng 
cách nào mà có thể không dùng bơ lỏng. Đối với ta, bơ lỏng ghê tởm và 
không thích hợp.”  

 
41. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “Bệnh của vị vua 

này là như thế ấy; không dùng bơ lỏng không thể nào làm khỏi bệnh được. 
Hay là ta nên nấu sôi bơ lỏng có màu cam, có hương của cam, và có vị của 
cam?” Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã nấu sôi bơ lỏng có màu cam, có 
hương của cam, và có vị của cam với nhiều loại dược phẩm.  

 
42. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “Đối với vị vua này, 

bơ lỏng đã được uống vào, trong khi được tiêu hóa, sẽ làm ợ chua. Vị vua này 
thì tàn bạo có thể cho người giết ta, hay là ta nên hỏi phòng xa trước?”  

 
43. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp đức vua Pajjota, sau khi 

đến đã nói với đức vua Pajjota điều này: - “Tâu bệ hạ, những người thầy 
thuốc chúng tôi nhổ các thứ rễ cây, thu hoạch các thứ dược phẩm vào thời 
điểm thích hợp. Tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho các trạm xe và các 
cổng thành rằng: ‘Jīvaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, 
muốn đi ra bằng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó, muốn đi ra lúc 
nào thì hãy cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó.’”  

 
44. Sau đó, đức vua Pajjota đã ra lệnh cho các trạm xe và các cổng thành 

rằng: - “Jīvaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, muốn đi ra 
bằng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó, muốn đi ra lúc nào thì hãy 
cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó.”  
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45. Tena kho pana samayena rañño pajjotassa bhaddavatikā nāma 
hatthinikā paññāsayojanikā hoti. Atha kho jīvako komārabhacco rañño 
pajjotassa sappiṃ1 upanāmesi: “Kasāvaṃ devo pivatū ”ti. Atha kho jīvako 
komārabhacco rājānaṃ pajjotaṃ sappiṃ pāyetvā hatthisālaṃ gantvā 
bhaddavatikāya hatthinikāya nagaramhā nippati.  
 

46. Atha kho rañño pajjotassa taṃ sappiṃ pītaṃ pariṇāmentaṃ 
uddekaṃ adāsi. Atha kho rājā pajjoto manusse etadavoca: “Duṭṭhena bhaṇe, 
jīvakena sappi pāyitomhi. Tena hi bhaṇe, jīvakaṃ vejjaṃ vicinathā ”ti. 
“Bhaddavatikāya deva, hatthinikāya nagaramhā nippatito ”ti.2  
 

47. Tena kho pana samayena rañño pajjotassa kāko nāma dāso saṭṭhi-
yojaniko hoti amanussena jāto.3 Atha kho rājā pajjoto kākaṃ dāsaṃ āṇāpesi: 
“Gaccha bhaṇe kāka, jīvakaṃ vejjaṃ nimantehi: ‘Rājā taṃ ācariya 
nivattāpetī ’ti. Ete kho bhaṇe kāka, vejjā nāma bahumāyā. Mā cassa kiñci 
paṭiggahesī ”ti.  
 

48. Atha kho kāko dāso jīvakaṃ komārabhaccaṃ antarāmagge 
kosambiyaṃ sambhāvesi pātarāsaṃ karontaṃ. Atha kho kāko dāso jīvakaṃ 
komārabhaccaṃ etadavoca: “Rājā taṃ ācariya, nivattāpetī ”ti “Āgamehi 
bhaṇe kāka, yāva bhuñjāmi.4 Handa bhaṇe kāka, bhuñjassū ”ti. “Alaṃ 
ācariya, raññomhi āṇatto: ‘Ete kho bhaṇe kāka, vejjā nāma bahumāyā. Mā 
cassa kiñci paṭiggahesī ’”ti.  
 

49. Tena kho pana samayena jīvako komārabhacco nakhena bhesajjaṃ 
olumpetvā āmalakañca khādati pānīyañca pivati. Atha kho jīvako 
komārabhacco kākaṃ dāsaṃ etadavoca: “Handa bhaṇe kāka, āmalakañca 
khāda pānīyañca pivassū ”ti. Atha kho kāko dāso ‘ayañca kho vejjo 
āmalakañca khādati pānīyañca pivati. Na arahati kiñci pāpakaṃ hotun ’ti 
upaḍḍhāmalakañca khādi pānīyañca apāyi. Tassa taṃ upaḍḍhāmalakaṃ 
khāyitaṃ tattheva nicchāresi.  
 

50. Atha kho kāko dāso jīvakaṃ komārabhaccaṃ etadavoca: “Atthi me 
ācariya, jīvitan ”ti. “Mā bhaṇe kāka, bhāyi. Tvañceva arogo bhavissasi. Rājā 
ca caṇḍo, so rājā ghātāpeyyāpi maṃ. Tenāhaṃ na nivattāmī ”ti bhadda-
vatikaṃ hatthinikaṃ kākassa nīyyādetvā yena rājagahaṃ tena pakkāmi. 
Anupubbena yena rājagahaṃ5 yena rājā māgadho seniyo bimbisāro 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 
etamatthaṃ ārocesi: “Suṭṭhu bhaṇe jīvaka, akāsi yaṃ si6 na nivatto. Caṇḍo so 
rājā ghātāpeyyāpi tan ”ti.  
 

51. Atha kho rājā pajjoto arogo samāno jīvakassa komārabhaccassa 
santike dūtaṃ pāhesi: “Āgacchatu jīvako. Varaṃ dassāmī ”ti. “Alaṃ ayyo,7 
adhikāraṃ me devo saratū ”ti.  

                                                   
1 taṃ sappiṃ - Syā.   4 yāva bhuñjāma - Ma, PTS.  
2 nippato ti - Syā.   5 yena rājagahaṃ - Ma potthake natthi.  
3 paṭicca jāto - Ma, Syā, PTS.  6 yampi - Ma, Syā, PTS.   7 alaṃ deva - Syā. 
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45. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota có con voi cái tên là Bhaddavatikā có 
thể đi năm mươi do tuần. Rồi Jīvaka Komārabhacca đã đem lại bơ lỏng cho 
đức vua Pajjota (nói rằng): - “Xin bệ hạ hãy uống cam.” Sau đó, khi đã cho 
đức vua Pajjota uống bơ lỏng xong, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến chuồng 
voi và tẩu thoát thành phố bằng con voi cái Bhaddavatikā.  
 

46. Sau đó, khi đã được đức vua Pajjota uống vào và trong khi tiêu hóa, 
bơ lỏng ấy đã làm ợ chua. Khi ấy, đức vua Pajjota đã nói với mọi người điều 
này: - “Này các khanh, Jīvaka xảo trá đã làm cho trẫm phải uống bơ lỏng. 
Chính vì thế, các khanh hãy truy nã thầy thuốc Jīvaka.” - “Tâu bệ hạ, thầy 
thuốc đã tẩu thoát thành phố bằng con voi cái Bhaddavatikā rồi.”  
 

47. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota có nam nô lệ tên là Kāka đã được 
sanh ra có nguồn gốc phi nhân có thể đi sáu mươi do tuần. Khi ấy, đức vua 
Pajjota đã ra lệnh cho nô lệ Kāka rằng: - “Này khanh Kāka, hãy đi và hãy bảo 
thầy thuốc Jīvaka rằng: ‘Thưa thầy, đức vua bảo đem thầy quay trở về.’ Này 
khanh Kāka, bọn người gọi là thầy thuốc này vô cùng quỷ quyệt. Khanh chớ 
có nhận lấy bất cứ vật gì từ ông ta.”  
 

48. Sau đó, vào khoảng giữa đường đi tại thành Kosambi, người nô lệ 
Kāka đã bắt gặp Jīvaka Komārabhacca đang dùng điểm tâm. Khi ấy, người 
nô lệ Kāka đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này: - “Thưa thầy, đức vua 
bảo đem thầy quay trở về.” - “Này chú em Kāka, hãy chờ cho ta ăn. Này chú 
em Kāka, ngươi cũng nên ăn đi.” - “Thưa thầy, thôi đi. Tôi đã được đức vua ra 
lệnh rằng: ‘Này khanh Kāka, bọn người gọi là thầy thuốc này vô cùng xảo trá. 
Khanh chớ có nhận lấy bất cứ vật gì từ ông ta.’”  
 

49. Vào lúc bấy giờ, Jīvaka Komārabhacca đã dùng móng tay khảy lấy 
(chút) dược phẩm rồi ăn trái cây āmalaka và uống nước. Khi ấy, Jīvaka 
Komārabhacca đã nói với nô lệ Kāka điều này: - “Này chú em Kāka, ngươi 
hãy ăn trái cây āmalaka và nên uống nước.” Khi ấy, nô lệ Kāka (nghĩ rằng): 
“Thầy thuốc này ăn trái cây āmalaka và uống nước. Xem ra không có điều gì 
là quỷ quyệt cả” rồi đã ăn nửa trái āmalaka và uống nước. Khi người nô lệ ấy 
vừa ăn vào nửa phần của trái āmalaka ấy liền bị ói ra ngay tại chỗ ấy.  
 

50. Khi ấy, nô lệ Kāka đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này: - “Thưa 
thầy, tôi có còn mạng sống không?” - “Này chú em Kāka, chớ có sợ. Rồi chính 
ngươi sẽ được khỏi bệnh. Còn đức vua thì tàn bạo, đức vua ấy cũng có thể ra 
lệnh giết ta; vì thế ta không quay trở lại.” Sau khi bảo nô lệ Kāka dẫn đi con 
voi cái Bhaddavatikā, Jīvaka Komārabhacca đã ra đi về phía thành Rājagaha, 
tuần tự đã đi đến thành Rājagaha gặp đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy cho đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha. - “Này khanh Jīvaka, khanh đã làm tốt lắm, là việc khanh đã 
không quay trở về. Đức vua ấy tàn bạo cũng có thể ra lệnh giết khanh.”  
 

51. Sau đó, đức vua Pajjota, được khỏi bệnh, đã phái sứ giả đi đến gặp 
Jīvaka Komārabhacca (nói rằng): - “Jīvaka hãy đi đến. Trẫm sẽ ban đặc ân.” - 
“Thưa ngài, thôi đi. Chỉ xin đức vua nhớ cho chức vụ của thần.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2         Cīvarakkhandhakaṃ 

 174

52. Tena kho pana samayena rañño pajjotassa sīveyyakaṃ dussayugaṃ 
uppannaṃ hoti bahunnaṃ1 dussānaṃ bahunnaṃ dussayugānaṃ bahunnaṃ 
dussayugasatānaṃ bahunnaṃ dussayugasahassānaṃ bahunnaṃ dussayuga-
satasahassānaṃ aggañca seṭṭhañca mokkhañca uttamañca pavarañca. Atha 
kho rājā pajjoto taṃ sīveyyakaṃ dussayugaṃ jīvakassa komārabhaccassa 
pāhesi.  

 
53. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa etadahosi: “Idaṃ kho me 

sīveyyakaṃ dussayugaṃ raññā pajjotena pahitaṃ bahunnaṃ dussānaṃ 
bahunnaṃ dussayugānaṃ bahunnaṃ dussayugasatānaṃ bahunnaṃ dussa-
yugasahassānaṃ bahunnaṃ dussayugasatasahassānaṃ aggañca seṭṭhañca 
mokkhañca uttamañca pavarañca. Nayimaṃ2 añño koci paccārahati3 aññatra 
tena bhagavatā arahatā sammā sambuddhena, raññā vā māgadhena 
seniyena bimbisārenā ”ti.  

 
54. Tena kho pana samayena bhagavato kāyo dosābhisanno hoti. Atha 

kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Dosābhisanno kho ānanda 
tathāgatassa kāyo. Icchati tathāgato virecanaṃ pātun ”ti.  

 
55. Atha kho āyasmā ānando yena jīvako komārabhacco tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā jīvakaṃ komārabhaccaṃ etadavoca: “Dosābhisanno kho 
āvuso jīvaka, tathāgatassa kāyo. Icchati tathāgato virecanaṃ pātun ”ti. “Tena 
hi bhante ānanda, bhagavato kāyaṃ katipāhaṃ sinehethā ”ti.  

 
56. Atha kho āyasmā ānando bhagavato kāyaṃ katipāhaṃ sinehetvā yena 

jīvako komārabhacco tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā jīvakaṃ komāra-
bhaccaṃ etadavoca: “Siniddho kho āvuso jīvaka, tathāgatassa kāyo, yassa 
’dāni kālaṃ maññasī ”ti.  

 
57. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa etadahosi: “Na kho me taṃ 

patirūpaṃ, yo ’haṃ bhagavato oḷārikaṃ virecanaṃ dadeyyan ”ti,4 tīṇi 
uppalahatthāni nānābhesajjehi paribhāvetvā yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā ekaṃ uppalahatthaṃ bhagavato upanāmesi: “Imaṃ bhante 
bhagavā paṭhamaṃ uppalahatthaṃ upasiṅghatu. Idaṃ bhagavantaṃ 
dasakkhattuṃ virecessatī ”ti. Dutiyaṃ uppalahatthaṃ bhagavato upanāmesi: 
“Imaṃ bhante bhagavā dutiyaṃ uppalahatthaṃ upasiṅghatu. Idaṃ 
bhagavantaṃ dasakkhattuṃ virecessatī ”ti. Tatiyaṃ uppalahatthaṃ 
bhagavato upanāmesi: “Imaṃ bhante bhagavā tatiyaṃ uppalahatthaṃ 
upasiṅghatu. Idaṃ bhagavantaṃ dasakkhattuṃ virecessatī ”ti. “Evaṃ 
bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ bhavissatī ”ti. Atha kho jīvako 
komārabhacco bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ datvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  

                                                   
1 bahūnaṃ - Ma.   2 nayidaṃ - Ma.  3 paccāharati paribhuñjituṃ - Syā.  
4 ‘na kho me taṃ patirūpaṃ yohaṃ bhagavato oḷārikaṃ virecanaṃ dadeyyaṃ. yannūnāhaṃ 
tīṇi uppalahatthāni nānābhesajjehi paribhāvetvā tathāgatassa upanāmeyyanti - Syā. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2        Chương Y Phục 

 175

52. Vào lúc bấy giờ, có xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi được phát sanh đến 
đức vua Pajjota. (Đây) là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, và 
sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các xấp vải đôi, trong hàng 
trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn xấp vải 
đôi. Sau đó, đức vua Pajjota đã phái người đem xấp vải đôi sản xuất tại xứ 
Sivi ấy ban cho Jīvaka Komārabhacca.  

 
52. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “Xấp vải đôi sản 

xuất tại xứ Sivi này đã được đức vua Pajjota gởi đến cho ta, là loại tốt nhất, 
thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, và sang trọng trong vô số các loại vải, trong 
vô số các xấp vải đôi, trong hàng trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải 
đôi, trong hàng trăm ngàn xấp vải đôi; không ai xứng đáng với vật này, ngoại 
trừ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy, hay là đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha.”  

 
54. Vào lúc bấy giờ, cơ thể của đức Thế Tôn bị tiết ra dịch chất dơ. Khi ấy, 

đức Thế Tôn đã bảo với đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, cơ thể của Như 
Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai muốn uống liều thuốc xổ.”  

 
55. Sau đó, đại đức Ānanda đã đi đến gặp Jīvaka Komārabhacca, sau khi 

đến đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này: - “Này đạo hữu Jīvaka, cơ thể 
của Như Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai muốn uống liều thuốc xổ.” - 
“Thưa ngài Ānanda, như thế thì ngài hãy thoa dầu nơi cơ thể của đức Thế 
Tôn một vài ngày.”  

 
56. Sau đó, khi đã thoa dầu nơi cơ thể của đức Thế Tôn một vài ngày, đại 

đức Ānanda đã đi đến gặp Jīvaka Komārabhacca, sau khi đến đã nói với 
Jīvaka Komārabhacca điều này: - “Này đạo hữu Jīvaka, cơ thể của Như Lai 
đã được thoa dầu, đạo hữu hãy suy nghĩ xem bây giờ là thời điểm của việc 
gì.”  

 
57. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “Đối với ta quả là 

không thích đáng, là việc ta có thể dâng đức Thế Tôn liều thuốc xổ thô tháo,” 
nên đã dùng ba nắm sen và nhiều loại dược phẩm trộn lẫn nhau rồi đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dâng lên đức Thế Tôn một nắm sen (nói 
rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhất này, liều này 
sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” Rồi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ nhì 
(nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhì này, liều 
này sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” Rồi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ 
ba (nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ ba này, liều 
này sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” (Rồi nghĩ rằng:) “Như thế đức Thế Tôn 
sẽ có liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.” Sau đó, khi đã dâng đức Thế Tôn 
liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần, Jīvaka Komārabhacca đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
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58. Atha kho jīvakassa komārabhaccassa bahidvārakoṭṭhakā nikkhan-
tassa etadahosi: “Mayā kho bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ dinnaṃ. 
Dosābhisanno tathāgatassa kāyo. Na bhagavantaṃ samatiṃsakkhattuṃ 
virecessati. Ekūnatiṃsakkhattuṃ bhagavantaṃ virecessati. Api ca bhagavā 
viritto nahāyissati. Nahātaṃ bhagavantaṃ sakiṃ virecessati. Evaṃ 
bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ bhavissatī ”ti.  
 
 
 

 
59. Atha kho bhagavā jīvakassa komārabhaccassa cetasā cetoparivitak-

kamaññāya āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Idhānanda, jīvakassa 
komārabhaccassa bahidvārakoṭṭhakā nikkhantassa etadahosi: ‘Mayā kho 
bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ dinnaṃ. Dosābhisanno tathāgatassa 
kāyo. Na bhagavantaṃ samatiṃsakkhattuṃ virecessati. Ekūnatiṃsak-
khattuṃ bhagavantaṃ virecessati. Api ca bhagavā viritto nahāyisasati. 
Nahātaṃ bhagavantaṃ sakiṃ virecessati. Evaṃ bhagavato samatiṃsāya 
virecanaṃ bhavissatī ’ti. Tena hānanda, uṇhodakaṃ paṭiyādehī ”ti.1 “Evaṃ 
bhante ”ti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā uṇhodakaṃ paṭiyādesi.  
 
 
 

 
60. Atha kho jīvako komārabhacco yena bhagavā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca: “Viritto bhante 
bhagavā ”ti. “Viritto ’mhi jīvakā ”ti. “Idha mayhaṃ bhante bahidvāra-
koṭṭhakā nikkhanantassa etadahosi: ‘Mayā kho bhagavato samatiṃsāya 
virecanaṃ dinnaṃ. Dosābhisanno tathāgatassa kāyo. Na bhagavantaṃ 
samatiṃsakkhattuṃ virecessati. Ekūnatiṃsakkhattuṃ bhagavantaṃ 
virecessati. Api ca bhagavā viritto nahāyissati. Nahātaṃ bhagavantaṃ sakiṃ 
virecessati. Evaṃ bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ bhavissatī ’ti. Nahāyatu 
bhante bhagavā. Nahāyatu sugato ”ti. Atha kho bhagavā uṇhodakaṃ nahāyi. 
Nahātaṃ bhagavantaṃ sakiṃ virecesi. Evaṃ bhagavato samatiṃsāya 
virecanaṃ ahosi.  
 
 
 

 
61. Atha kho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca: “Yāva bhante 

bhagavato kāyo pakatatto hoti, alaṃ tāva yūsapiṇḍapātenā ”ti.2  

                                                   
1 paṭiyādethā ti - PTS. 
2 alaṃ yūsapiṇḍapātenāti - Ma, PTS; alaṃ yūsapiṇḍakenāti - Syā;  
   ahaṃ tāva yūsapiṇḍapātenā ti - Sīmu. 
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58. Khi ấy, trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, Jīvaka Komārabhacca 
đã khởi ý điều này: “Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba 
mươi lần. (Do) cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không 
làm đức Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi 
chín lần. Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ tắm. Và khi đã được 
tắm, liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ 
có được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.”  
 
 
 
 

59. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
Jīvaka Komārabhacca nên đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, ở 
đây trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý 
điều này: ‘Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. 
(Do) cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức 
Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín 
lần. Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ tắm; và khi đã được tắm, 
liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có 
được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.’ Này Ānanda, như thế thì ngươi 
hãy chuẩn bị sẵn sàng nước nóng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức 
Ānanda, nghe theo đức Thế Tôn, đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng.  
 
 
 
 

60. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca 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, 
Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế 
Tôn đã được xổ chưa?” - “Này Jīvaka, ta đã được xổ.” - “Bạch ngài, ở đây 
trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, con đã khởi ý điều này: ‘Ta đã dâng lên 
đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. (Do) cơ thể của đức Như 
Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức Thế Tôn xổ đầy đủ ba 
mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín lần. Tuy nhiên, khi đức 
Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ ngài sẽ tắm. Và khi đã được tắm, liều thuốc sẽ 
làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có được liều thuốc 
xổ tổng cộng ba mươi lần.’ Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy tắm, xin đấng 
Thiện Thệ hãy tắm.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã tắm nước nóng. Khi đã được 
tắm, (liều thuốc) đã làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn 
đã có được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.  
 
 
 
 

61. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, cho đến khi cơ thể của đức Thế Tôn trở lại bình thường, cần 
kiêng đồ khất thực là nước trái cây.”  
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62. Atha kho bhagavato kāyo na cirasseva pakatatto ahosi. Atha kho 
jīvako komārabhacco taṃ sīveyyakaṃ dussayugaṃ ādāya yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ 
etadavoca: “Ekāhaṃ bhante, bhagavantaṃ varaṃ yācāmī ”ti. “Atikkantavarā 
kho jīvaka, tathāgatā ”ti. “Yañca bhante, kappati yañca anavajjan ”ti. “Vadehi 
jīvakā ”ti. “Bhagavā bhante, paṃsukūliko bhikkhusaṅgho ca. Idaṃ me 
bhante, sīveyyakaṃ dussayugaṃ raññā pajjotena pahitaṃ bahunnaṃ 
dussānaṃ bahunnaṃ dussayugānaṃ bahunnaṃ dussayugasatānaṃ 
bahunnaṃ dussayugasahassānaṃ bahunnaṃ dussayugasatasahassānaṃ 
aggañca seṭṭhañca mokkhañca uttamañca pavarañca. Patigaṇhātu me 
bhante, bhagavā sīveyyakaṃ dussayugaṃ. Bhikkhusaṅghassa ca gahapati-
cīvaraṃ anujānātū ”ti. Paṭiggahesi bhagavā sīveyyakaṃ dussayugaṃ.  
 

63. Atha kho bhagavā jīvakaṃ komārabhaccaṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho jīvako 
komārabhacco bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito 
samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 

64. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, gahapaticīvaraṃ. 
Yo icchati, paṃsukūliko hotu. Yo icchati, gahapaticīvaraṃ sādiyatu. 
Itarītarenapahaṃ1 bhikkhave, santuṭṭhiṃ vaṇṇemī ”ti.  
 

65. Assosuṃ kho rājagahe manussā: “Bhagavatā kira bhikkhūnaṃ 
gahapaticīvaraṃ anuññātan ”ti. Te ca manussā haṭṭhā ahesuṃ udaggā: 
“Idāni kho mayaṃ dānāni dassāma, puññāni karissāma, yato bhagavatā 
bhikkhūnaṃ gahapaticīvaraṃ anuññānan ”ti. Ekāheneva rājagahe bahūni 
cīvarasahassāni uppajjiṃsu.  
 

66. Assosuṃ kho jānapadā manussā: “Bhagavatā kira bhikkhūnaṃ 
gahapati cīvaraṃ anuññātan ”ti. Te ca manussā haṭṭhā ahesuṃ udaggā: 
“Idāni kho mayaṃ dānāni dassāma, puññāni karissāma, yato bhagavatā 
bhikkhūnaṃ gahapaticīvaraṃ anuññātan ”ti. Janapadepi ekāheneva bahūni 
cīvarasahassāni uppajjiṃsu.  
 

67. Tena kho pana samayena saṅghassa pāvāro uppanno hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pāvāran ”ti. Koseyyapāvāro 
uppanno hoti.2 “Anujānāmi bhikkhave, koseyyapāvāran ”ti. Kojavaṃ 
uppannaṃ hoti. “Anujānāmi bhikkhave, kojavan ”ti.  
 

Paṭhamakabhāṇavāro niṭṭhito.  
 

*****  

                                                   
1 itarītarenapāhaṃ - Ma, PTS; itarītarena cāhaṃ - Syā. 
2 bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ - Ma, Avi, Javi.  
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62. Sau đó chẳng bao lâu, cơ thể của đức Thế Tôn đã được bình thường. 
Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã cầm lấy xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy 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, Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.” 
- “Này Jīvaka, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - “Bạch 
ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy không bị chê trách.” - “Này Jīvaka, hãy nói đi.” 
- “Bạch ngài, đức Thế Tôn là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, và hội 
chúng tỳ khưu (cũng vậy). Bạch ngài, xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này của 
con đã được vua Pajjota gởi đến, là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao 
quý, và sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các xấp vải đôi, trong 
hàng trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn 
xấp vải đôi. Bạch ngài, xin ngài thọ nhận xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này 
của con và cho phép y của gia chủ[*] đến hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã 
thọ nhận xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi.  
 

63. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jīvaka Komārabhacca bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Jīvaka Komārabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
 

64. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép y của gia chủ. Vị 
nào thích thì hãy là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, vị nào thích thì hãy 
chấp nhận y của gia chủ. Và này các tỳ khưu, ta ngợi khen sự biết đủ (dầu) 
với loại này hay loại kia.”  
 

65. Rồi dân chúng ở thành Rājagaha đã nghe được rằng: “Nghe nói đức 
Thế Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các tỳ khưu.” Và những người dân ấy 
đã trở nên mừng rỡ phấn chấn (nghĩ rằng): “Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các 
vật thí, chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế đã cho phép y 
của gia chủ đến các vị tỳ khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở thành Rājagaha 
nhiều ngàn y đã được phát sanh.  
 

66. Rồi dân chúng trong nước đã nghe được rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
đã cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu.” Và những người dân ấy đã trở 
nên mừng rỡ phấn chấn (nghĩ rằng): “Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các vật thí, 
chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế đã cho phép y của gia 
chủ đến các vị tỳ khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở trong nước nhiều ngàn y đã 
được phát sanh.  
 

67. Vào lúc bấy giờ, có tấm vải choàng được phát sanh đến hội chúng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm 
vải choàng.” Có tấm vải choàng bằng tơ lụa được phát sanh. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép tấm vải choàng bằng tơ lụa.” Có tấm choàng lông được 
phát sanh đến hội chúng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm choàng lông.”  
 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 




