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VII. SAṄGHABHEDAKAKKHANDHAKAṂ  
 

PAṬHAMABHĀṆAVĀRAṂ  
 

CHASAKYAPABBAJJĀ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā anupiyāyaṃ viharati anupiyaṃ nāma 
mallānaṃ nigamo. Tena kho pana samayena abhiññātā abhiññātā sakya-
kumārā bhagavantaṃ pabbajitaṃ anupabbajanti. Tena kho pana samayena 
mahānāmo ca sakko anuruddho ca sakko dve bhātikā1 honti. Anuruddho 
sakko sukhumālo hoti. Tassa tayo pāsādā honti eko hemantiko eko gimhiko 
eko vassiko. So vassike pāsāde vassike cattāro māse2 nippurisehi turiyehi 
paricāriyamāno3 na heṭṭhāpāsādaṃ4 orohati.  
 
 

Atha kho mahānāmassa sakkassa etadahosi: “Etarahi kho abhiññātā 
abhiññātā sakyakumārā bhagavantaṃ pabbajitaṃ anupabbajanti. 
Amhākañca5 kulā natthi koci agārasmā anagāriyaṃ pabbajito. Yannūnāhaṃ 
vā pabbajeyyaṃ anuruddho vā ”ti. Atha kho mahānāmo sakko yena 
anuruddho sakko tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā anuruddhaṃ sakkaṃ 
etadavoca: “Etarahi tāta anuruddha, abhiññatā abhiññatā sakyakumārā 
bhagavantaṃ pabbajitaṃ anupabbajanti. Amhākañca5 kulā natthi koci 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajito. Tena hi tvaṃ vā pabbaja ahaṃ vā 
pabbajissāmī ”ti.  
 
 

“Ahaṃ kho sukhumālo. Nāhaṃ sakkomi agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajituṃ. Tvaṃ pabbajjāhī ”ti.  
 
 

“Ehi kho te tāta anuruddha gharāvāsatthaṃ anusāsissāmi: Paṭhamaṃ 
khettaṃ kasāpetabbaṃ, kasāpetvā vapāpetabbaṃ, vapāpetvā udakaṃ 
atinetabbaṃ, udakaṃ atinetvā udakaṃ ninnetabbaṃ udakaṃ ninnetvā 
niḍḍahetabbaṃ niḍḍahetvā6 lavāpetabbaṃ, lavāpetvā ubbāhāpetabbaṃ, 
ubbāhāpetvā7 puñjaṃ kārāpetabbaṃ, puñjaṃ kārāpetvā maddāpetabbaṃ, 
maddāpetvā palālāni uddharāpetabbāni, palālāni uddharāpetvā bhūsikā8 
uddharāpetabbā, bhūsikaṃ9 uddharāpetvā opunāpetabbaṃ, opunāpetvā10 
atiharāpetabbaṃ, atiharāpetvā āyatimpi vassaṃ evameva kātabban ”ti.  

                                                   
1 bhātukā - Syā, PTS.  
2 vassike pāsāde cattāro māse - Ma, Syā, PTS. 
3 paricārayamāno - Ma. 
4 heṭṭhā pāsādā - Syā, PTS. 
5 amhākañca pana - Ma, Syā.  7 ubbahāpetabbaṃ, ubbahāpetvā - PTS. 
6 niddhāpetabbaṃ niddhāpetvā - Ma;  8 bhusikā - Ma, Syā, PTS. 
   niddāpetabbaṃ niddāpetvā - Syā;  9 bhusikaṃ - Ma, Syā; bhusikā - PTS.  
   niḍḍāpetabbaṃ, niḍḍāpetvā - PTS.  10 ophunāpetabbaṃ ophunāpetvā - Syā.  
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VII. CHƯƠNG CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 
 

TỤNG PHẨM THỨ NHẤT: 
 

SỰ XUẤT GIA CỦA SÁU VỊ DÒNG SAKYA: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngụ tại Anupiyā. Anupiyā là tên của một 
thị trấn của xứ Malla. Vào lúc bấy giờ, nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc 
dòng dõi Sakya xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất gia. 
Vào lúc bấy giờ, Mahānāma dòng Sakya và Anuruddha dòng Sakya là hai anh 
em. Anuruddha dòng Sakya là người mảnh mai. Vị ấy có ba tòa lâu đài: một 
dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Vào 
bốn tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong lúc được 
phục vụ bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía dưới của 
tòa lâu đài.  
 

 
Khi ấy, Manānāma dòng Sakya đã khởi ý điều này: “Hiện nay nhiều 

vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi Sakya đã xuất gia noi theo gương đức 
Thế Tôn (là người) đã xuất gia. Còn gia tộc của chúng ta thì không có người 
nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. Có lẽ hoặc là ta hoặc là Anuruddha 
nên xuất gia?” Sau đó, Mahānāma dòng Sakya đã đi đến gặp Anuruddha 
dòng Sakya, sau khi đến đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: - “Này 
Anuruddha yêu dấu, hiện nay nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi 
Sakya đã xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất gia. Còn gia 
tộc của chúng ta thì không có người nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. 
Chính vì điều ấy, hoặc là em hoặc là anh nên xuất gia.”  
 

 
- “Em thì mảnh mai, em không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Anh 

hãy xuất gia đi.”  
 

 
- “Anuruddha yêu dấu, hãy đến. Anh sẽ chỉ dạy công việc gia đình cho em. 

Trước tiên, cần bảo cày xới ruộng nương, sau khi bảo cày xới rồi cần bảo gieo 
hạt, sau khi bảo gieo hạt rồi cần bảo đưa nước vào, sau khi bảo đưa nước vào 
rồi cần bảo tưới nước đều khắp các ruộng, sau khi bảo tưới nước đều khắp 
các ruộng cần bảo nhổ cỏ, sau khi bảo nhổ cỏ rồi cần bảo gặt hái, sau khi bảo 
gặt hái rồi cần bảo thâu hoạch, sau khi bảo thâu hoạch rồi cần bảo chất thành 
đống, sau khi bảo chất thành đống rồi cần bảo đập giũ, sau khi bảo đập giũ 
rồi cần bảo tách rơm ra, sau khi bảo tách rơm ra cần bảo tách trấu ra, sau khi 
bảo tách trấu ra cần bảo sàng sảy, sau khi bảo sàng sảy rồi cần bảo đem cất 
vào kho, sau khi bảo đem cất vào kho rồi vào mùa tới cũng cần được làm y 
như thế, vào mùa tới nữa cũng cần được làm y như thế.”  
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“Na kammā khīyanti, na kammānaṃ anto paññāyati. Kadā kammā 
khīyissanti? Kadā kammānaṃ anto paññāyissati? Kadā mayaṃ appossukkā1 
pañcahi kāmaguṇehi samappitā samaṅgibhūtā2 paricārissāmā ”ti.  
 
 

“Na hi tāta anuruddha kammā khīyanti, na kammānaṃ anto paññāyati 
akhīṇeyeva3 kamme pitaro4 ca pitāmahā ca kālakatā ”ti.  
 
 

“Tena hi tvaññeva gharāvāsatthena upajānāhi.5 Ahaṃ agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajissāmī ”ti.  
 
 

2. Atha kho anuruddho sakko yena mātā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
mātaraṃ etadavoca: “Icchāmahaṃ amma agārasmā anagāriyaṃ pabbajituṃ. 
Anujānāhi maṃ6 agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Evaṃ vutte 
anuruddhassa sakkassa mātā anuruddhaṃ sakkaṃ etadavoca: “Tumhe kho 
me tāta anuruddha dve puttā piyā manāpā appaṭikkulā maraṇenapi vo 
akāmakā vinā bhavissāmi. Kimpanāhaṃ tumhe jīvante anujānissāmi 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  
 
 

Dutiyampi kho anuruddho sakko mātaraṃ etadavoca: “Icchāmahaṃ 
amma agārasmā anagāriyaṃ pabbajituṃ. Anujānāhi maṃ agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  
 
 

“Tumhe kho me tāta anuruddha dve puttā piyā manāpā appaṭikkūlā 
maraṇenapi vo akāmakā vinā bhavissāmi. Kiṃ panāhaṃ tumhe jīvante 
anujānissāmi agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  
 
 

Tatiyampi kho anuruddho sakko mātaraṃ etadavoca: “Icchāmahaṃ 
amma agārasmā anagāriyaṃ pabbajituṃ. Anujānāhi maṃ agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhaddiyo sakyarājā sakyānaṃ rajjaṃ kāreti.7 So 
ca8 anuruddhassa sakkassa sahāyo hoti. Atha kho anuruddhassa sakkassa 
mātā ‘ayaṃ kho bhaddiyo sakyarājā sakyānaṃ rajjaṃ kāreti anuruddhassa 
sakkassa sahāyo, so na ussahati agārasmā anagāriyaṃ pabbajitun ’ti 
anuruddhaṃ sakkaṃ etadavoca: “Sace tāta anuruddha bhaddiyo sakyarājā 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajati evaṃ tvampi pabbajāhī ”ti.  

                                                   
1 apposukkā - Syā.   5 upajāna - PTS, Sīmu.  
2 samaṅgībhūtā - Ma, Syā.  6 anujānāhi maṃ amma - Syā. 
3 akhīṇe va - Ma, Syā.   7 rajjaṃ kāresi - Ma.  
4 mātāpitaro - Syā.   8 ‘so ca’ iti Ma, PTS natthi.  
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- “Thế các công việc không được ngưng lại hay sao? Sự chấm dứt của các 
công việc không được biết đến hay sao? Khi nào các công việc sẽ được ngưng 
lại? Khi nào sự chấm dứt các công việc sẽ được biết đến? Khi nào chúng ta 
mới được rảnh rỗi mà hưởng thụ năm phần dục lạc đã được ban cho, đã được 
sở hữu?”  
 
 

- “Này Anuruddha yêu dấu, công việc không được ngưng lại. Sự chấm dứt 
của các công việc không được biết đến. Khi công việc vẫn chưa ngưng lại, cha 
mẹ và ông đã qua đời.”  
 
 

- “Chính vì điều ấy nên chính anh hãy biết lấy công việc gia đình. Em sẽ 
rời nhà xuất gia sống không nhà.”  
 
 

2. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp người mẹ, sau khi đến đã 
nói với người mẹ điều này: - “Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống 
không nhà. Mẹ hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được 
nói như thế, mẹ của Anuruddha dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng 
Sakya điều này: - “Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân 
thương, quý mến, yêu dấu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đành phải xa con 
một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ lại cho phép 
con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được?”  
 
 

Đến lần thứ nhì, Anuruddha dòng Sakya đã nói với người mẹ điều này: - 
“Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Mẹ hãy cho phép con 
rời nhà xuất gia sống không nhà.”  
 
 

- “Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân thương, quý 
mến, yêu dấu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đành phải xa con một cách miễn 
cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ lại cho phép con về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà được?”  
 
 

Đến lần thứ ba, Anuruddha đã nói với người mẹ điều này: - “Thưa mẹ, 
con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Mẹ hãy cho phép con rời nhà 
xuất gia sống không nhà.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, đức vua Bhaddiya dòng Sakya trị vì lãnh thổ Sakya. Và 
đức vua là bạn của Anuruddha dòng Sakya. Khi ấy, mẹ của Anuruddha dòng 
Sakya (nghĩ rằng): ‘Đức vua Bhaddiya dòng Sakya này trị vì lãnh thổ Sakya là 
bạn của Anuruddha dòng Sakya. Vị ấy không nhiệt tình rời nhà xuất gia sống 
không nhà!’ nên đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: - “Này 
Anuruddha yêu dấu, nếu đức vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống 
không nhà, như vậy thì con cũng hãy xuất gia.”  
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3. Atha kho anuruddho sakko yena bhaddiyo sakyarājā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhaddiyaṃ sakyarājānaṃ etadavoca: “Mamaṃ1 kho samma, 
pabbajjā tava paṭibaddhā ”ti.  

 
“Sace te samma pabbajjā mama paṭibaddhā vā apaṭibaddhā vā hotu.2 

Ahaṃ tayā ... yathā sukhaṃ pabbajjāhī ”ti.  

 
“Ehi samma ubho agārasmā anagāriyaṃ pabbajissāmā ”ti.  

 
“Nāhaṃ samma sakkomi agārasmā anagāriyaṃ pabbajituṃ.3 Yaṃ te 

sakkā aññaṃ mayā kātuṃ tyāhaṃ4 karissāmi. Tvaṃ pabbajjāhī ”ti.  

 
“Mātā kho maṃ samma evamāha: ‘Sace tāta anuruddha bhaddiyo 

sakyarājā agārasmā anagāriyaṃ pabbajati evaṃ tvampi pabbajjāhī ’ti. 
Bhāsitā kho pana te samma esā vācā: ‘Sace te samma pabbajjā mama 
paṭibaddhā vā apaṭibaddhā vā sā hotu.2 Ahaṃ tayā ... yathāsukhaṃ 
pabbajjāhī ’ti. Ehi samma ubho agārasmā anagāriyaṃ pabbajissamā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena manussā saccavādino honti saccapaṭiññā.5 Atha 
kho bhaddiyo sakyarājā anuruddhaṃ sakkaṃ etadavoca: “Āgamehi samma 
satta vassāni sattannaṃ vassānaṃ accayena ubho6 agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajissāmā ”ti.  

 
“Aticiraṃ samma sattavassāni. Nāhaṃ sakkomi sattavassāni āgametun 

”ti.  

 
“Āgamehi samma cha vassāni ―pe― pañca vassāni ―pe― cattāri vassāni 

―pe― tīṇi vassāni ―pe― dve vassāni ―pe― ekaṃ vassaṃ. Ekassa vassassa 
accayena ubho agārasmā anagāriyaṃ pabbajissāmā ”ti.  

 
“Aticiraṃ samma ekaṃ vassaṃ. Nāhaṃ sakkomi ekaṃ vassaṃ āgametun 

”ti.  

 
“Āgamehi samma satta māse. Sattannaṃ māsānāṃ accayena ubho 

agārasmā anagāriyaṃ pabbajissāmā ”ti.  

                                                   
1 mama - Ma, Syā, PTS.  3 pabbajitun ti - Ma. 4 kyāhaṃ - Ma. 
2 paṭibaddhā vā apaṭibaddhā vā sā hotu - Ma, Syā, Sīmu;  5 saccapaṭiññātā - Syā.  
   paṭibaddhā apaṭibaddhā sā hotu - PTS.   6 ubhopi - Syā. 
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3. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp đức vua Bhaddiya dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với đức vua Bhaddiya dòng Sakya điều này: - “Này 
bạn, việc xuất gia của tôi tùy thuộc vào bạn đó.”  

 
- “Này bạn, nếu việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, vậy hãy làm cho 

nó không còn tùy thuộc nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuất gia một cách thoải 
mái.”1  

 
- “Này bạn, hãy đến. Cả hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.”  

 
- “Này bạn, tôi không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Điều gì khác 

mà tôi có thể làm cho bạn thì tôi sẽ làm cho bạn. Bạn hãy xuất gia đi.”  

 
- “Này bạn, mẹ đã nói với tôi như vầy: ‘Này Anuruddha yêu dấu, nếu đức 

vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống không nhà, như vậy thì con 
cũng hãy xuất gia.’ Này bạn, hơn nữa bạn đã nói lời nói này: ‘Này bạn, nếu 
việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, hãy làm cho nó không còn tùy thuộc 
nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuất gia một cách thoải mái.’ Này bạn, hãy đến. Cả 
hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.”  

 
Vào lúc bấy giờ, loài người nói năng chân thật, tôn trọng sự chân thật. Khi 

ấy, đức vua Bhaddiya dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều 
này: - “Này bạn, hãy chờ đợi bảy năm. Sau bảy năm, cả hai chúng ta sẽ rời 
nhà xuất gia sống không nhà.”  

 
- “Này bạn, bảy năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy năm.”  

 
- “Này bạn, hãy chờ đợi sáu năm. ―(như trên)― năm năm. ―(như trên)― 

bốn năm. ―(như trên)― ba năm. ―(như trên)― hai năm. ―(như trên)― một 
năm. Sau một năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.”  

 
- “Này bạn, một năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi một năm.”  

 
- “Này bạn, hãy chờ đợi bảy tháng. Sau bảy tháng, cả hai chúng ta sẽ rời 

nhà xuất gia sống không nhà.”  

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Bhaddiya vì thương mến bạn muốn nói rằng: “Tôi với 
bạn sẽ xuất gia;” nhưng vì lòng ham muốn sự vinh quang của vương quyền ngăn cản trái tim 
lại nên chỉ nói được “Tôi với bạn” và đã không thể nói phần còn lại (VinA. vi, 1275). Nói 
thêm cho rõ về lời giải thích trên là vị Anuruddha đã nghe đức vua Bhaddiya nói như sau: 
“Tôi với bạn cứ việc xuất gia một cách thoải mái.” 
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“Aticiraṃ samma satta māsā. Nāhaṃ sakkomi satta māse āgametun ”ti.  
 
 

“Āgamehi samma cha māse ―pe― pañca māse ―pe― cattāro māse ―pe― 
tayo māse ―pe― dve māse ―pe― ekaṃ māsaṃ ―pe― addhamāsaṃ. 
Addhamāsassa accayena ubho pi agārasmā anagāriyaṃ pabbajissāmā ”ti.  
 
 

“Aticiraṃ samma addhamāso. Nāhaṃ sakkomi addhamāsaṃ āgametun 
”ti.  
 
 

“Āgamehi samma, sattāhaṃ yāvāhaṃ putte ca bhātare ca rajjaṃ 
nīyyādemī ”ti.1  
 
 

“Na ciraṃ samma sattāho āgamessāmī ”ti.  
 
 
 
 

4. Atha kho bhaddiyo ca sakyarājā anuruddho ca ānando ca bhagu ca 
kimbilo2 ca devadatto ca upālikappakena sattamā yathā pure3 caturaṅginiyā 
senāya uyyānabhūmiṃ nīyanti4 evameva caturaṅginiyā senāya nīyyaṃsu.5 Te 
dūraṃ gantvā senaṃ nivattāpetvā paravisayaṃ okkamitvā ābharaṇaṃ 
omuñcitvā uttarāsaṅgena6 bhaṇḍikaṃ banditvā upāliṃ kappakaṃ 
etadavocuṃ: “Handa bhaṇe upāli nivattassu. Alaṃ te ettakaṃ jīvikāyā ”ti.  
 
 

Atha kho upālissa kappakassa nivattantassa etadahosi: “Caṇḍā kho 
sākiyā, iminā kumārā nippātitāti ghātāpeyyumpi maṃ. Imehi nāma 
sakyakumārā agārasmā anagāriyaṃ pabbajissanti. Kimaṅga7 panāhan ”ti. So 
bhaṇḍikaṃ muñcitvā taṃ bhaṇḍaṃ rukkhe ālaggetvā ‘yo passati dinnaññeva 
haratū ’ti vatvā yena te sakyakumārā tenupasaṅkami. Addasāsuṃ kho te 
sakyakumārā upāliṃ kappakaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna upāliṃ 
kappakaṃ etadavocuṃ: “Kissa bhaṇe upāli nivattosī ”ti?  
 
 

“Idha me ayyaputtā nivattantassa etadahosi: ‘Caṇḍā kho sākiyā iminā 
kumārā nippātitāti ghātāpeyyumpi maṃ. Ime hi nāma sakyakumārā 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajissanti, kimaṅgapanāhan ’ti. So kho ahaṃ 
ayyaputtā bhaṇḍikaṃ muñcitvā taṃ bhaṇḍaṃ rukkhe ālaggetvā ‘yo passati 
dinnaññeva haratū ’ti vatvā tatomhi paṭinivatto ”ti.  

                                                   
1 niyyādemī ti - Ma, PTS; niyyādessāmī ti - Syā.   4 niyyanti - Ma, Syā, PTS. 
2 kimilo - Ma, Syā.       5 niyyiṃsu - Ma, Syā, PTS. 
3 yathā pure ca - Syā;      6 uttarāsaṅge - PTS. 
   yathā pure ca pure ca - PTS.     7 kimaṅgaṃ - Ma, Syā. 
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- “Này bạn, bảy tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy tháng.”  
 
 

- “Này bạn, hãy chờ đợi sáu tháng. ―(như trên)― năm tháng. ―(như 
trên)― bốn tháng. ―(như trên)― ba tháng. ―(như trên)― hai tháng. ―(như 
trên)― một tháng. ―(như trên)― nửa tháng. Sau nửa tháng, cả hai chúng ta 
sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.”  
 
 

- “Này bạn, nửa tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi nửa tháng.”  
 
 

- “Này bạn, hãy chờ đợi bảy ngày đến khi tôi trao lại vương quốc cho các 
người con trai và các người em trai xong.”  
 
 

- “Này bạn, bảy ngày không lâu lắm. Tôi sẽ chờ đợi.”  
 
 
 
 

4. Khi ấy, đức vua Bhaddiya dòng Sakya, Anuruddha, Ānanda, Bhagu, 
Kimbila, Devadatta, với thợ cạo Upāli là người thứ bảy, giống như trước đây 
họ đã đi ra khu vườn hoa cùng với bốn loại quân binh, tương tợ y như thế, họ 
đã đi ra cùng với bốn loại quân binh. Khi đi đã xa, họ đã cho quân binh trở 
về. Sau khi đi sang lãnh thổ khác, họ đã cởi các đồ trang sức ra, dùng y khoác 
ngoài buộc lại thành gói, rồi đã nói với thợ cạo Upāli điều này: - “Này khanh 
Upāli, ngươi nên trở lại. Nhiêu đây cũng đủ cho cả đời của ngươi.”  
 
 
 

Sau đó, trong khi đi trở về thợ cạo Upāli đã khởi ý điều này: “Những 
người dòng Sakya thật là ác độc (nghĩ rằng): ‘Các vương tử đã bỏ đi vì gã 
này,’ cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn rời 
nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không?” Vị ấy đã mở gói đồ ra rồi 
treo gói đồ ấy ở trên cây, nói rằng: “Ai thấy được cứ việc lấy món quà” rồi đã 
đi đến gặp các vương tử dòng Sakya. Các vương tử dòng Sakya ấy đã nhìn 
thấy thợ cạo Upāli đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với thợ cạo 
Upāli điều này: - “Này khanh Upāli, vì sao ngươi quay lại?”  
 
 
 

- “Thưa các vương tử, ở đây trong khi quay trở về tôi đã khởi ý điều này: 
‘Những người dòng Sakya thật là ác độc (nghĩ rằng): ‘Các vương tử đã bỏ đi vì 
gã này,’ cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn 
rời nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không?’ Thưa các vương tử, tôi 
đây đã mở gói đồ ra treo gói đồ ấy ở trên cây, nói rằng: ‘Ai thấy được cứ việc 
lấy món quà’ rồi từ đó tôi đã quay lại.”  
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“Suṭṭhu bhaṇe upāli, akāsi yaṃ nivatto.1 Caṇḍā kho sākiyā,2 iminā 
kumārā nippātitāti ghātāpeyyumpi tan ”ti. 
 
 

 
5. Atha kho te sakyakumārā upāliṃ kappakaṃ ādāya yena bhagavā 

tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te sakyakumārā bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Mayaṃ bhante sākiyā nāma mānassino. Ayaṃ bhante upāli 
kappako amhākaṃ dīgharattaṃ paricāriko. Imaṃ paṭhamaṃ pabbājetu. 
Imassa mayaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ 
karissāma. Evaṃ amhākaṃ sākiyānaṃ sākiyamāno nimmānīyissatī ”ti.3 
 
 

 
Atha kho bhagavā upāliṃ kappakaṃ paṭhamaṃ pabbājesi, pacchā te 

sakyakumāre. Atha kho āyasmā bhaddiyo teneva antaravassena tisso vijjā 
sacchākāsi. Āyasmā anuruddho dibbacakkhuṃ uppādesi. Āyasmā ānando 
sotāpattiphalaṃ sacchākāsi. Devadatto pothujjanikaṃ iddhiṃ 
abhinipphādesi.4  
 
 

 
Tena kho pana samayena āyasmā bhaddiyo araññagatopi rukkhamūla-

gatopi suññāgāragatopi abhikkhaṇaṃ udānaṃ udāneti:5 “Aho sukhaṃ aho 
sukhan ”ti. Atha kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Eka-
mantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Āyasmā bhante 
bhaddiyo araññagatopi rukkhamūlagatopi suññāgāragatopi abhikkhaṇaṃ 
udānaṃ udāneti:6 ‘Aho sukhaṃ aho sukhan ’ti. Nissaṃsayaṃ kho bhante 
āyasmā bhaddiyo anabhiratova brahmacariyaṃ carati. Taññeva vā purimaṃ 
rajjasukhaṃ samanussaranto araññagatopi rukkhamūlagatopi suññāgāra-
gatopi abhikkhaṇaṃ udānaṃ udāneti:6 ‘Aho sukhaṃ aho sukhan ’”ti.  
 
 

 
6. Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi: “Ehi tvaṃ bhikkhu 

mama vacanena bhaddiyaṃ bhikkhuṃ āmantehi: ‘Satthā taṃ āvuso 
bhaddiya āmantetī’”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho so bhikkhu bhagavato 
paṭissutvā yenāyasmā bhaddiyo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyas-
mantaṃ bhaddiyaṃ etadavoca: “Satthā taṃ āvuso bhaddiya āmantetī ”ti.  

                                                   
1 yampi na nivatto - Ma, PTS; yaṃ pana nivatto - Syā.  4 abhinipphādeti - Syā.  
2 caṇḍā sākiyā - PTS, kho iti saddo na dissate.  5 udānesi - Ma. 
3 nimmānāyissatī ti - Ma; nimmādayissatī ti - Syā, Sīmu. 6 udānesi - Ma, Syā.  
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- “Này khanh Upāli, ngươi đã hành động đúng về việc người đã quay trở 
lại vì những người dòng Sakya quả là ác độc (nghĩ rằng): ‘Các vương tử đã bỏ 
đi vì gã này,’ cũng có thể ra lệnh giết ngươi.”  
 
 
 

5. Sau đó, các vương tử dòng Sakya ấy đã đưa thợ cạo Upāli 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, các vương tử dòng Sakya ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng tôi thuộc dòng Sakya có sự ngã mạn. Bạch 
ngài, thợ cạo Upāli này là người hầu cận của chúng tôi lâu nay. Xin đức Thế 
Tôn cho người này xuất gia trước tiên. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đảnh lễ, 
việc đứng dậy, việc chắp tay, hành động thích hợp đối với ông ta. Như thế, sự 
ngã mạn của dòng Sakya trong những người Sakya chúng tôi sẽ không còn 
nữa.”  
 
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã cho thợ cạo Upāli xuất gia trước tiên kế đến là các 
vương tử dòng Sakya ấy. Sau đó ngay trong năm ấy, đại đức Bhaddiya đã 
chứng ngộ ba Minh, đại đức Anuruddha đã chứng đạt Thiên nhãn, đại đức 
Ānanda đã chứng ngộ quả Nhập Lưu, Devadatta đã thành tựu được thần 
thông của phàm nhân.  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhaddiya mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới 
cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng 
rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu 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, các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, đại đức Bhaddiya mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc 
dầu ở nơi đồng trống vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ‘Ôi sự an 
lạc! Ôi sự an lạc!’ Bạch ngài, chắc chắn rằng đại đức Bhaddiya không thỏa 
thích thực hành Phạm hạnh, hoặc là trong khi hồi tưởng lại chính sự khoái 
lạc vương giả ấy trước đây, (vị ấy) mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội 
cây, mặc dầu ở nơi đồng trống đã thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: 
‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!’”  
 
 
 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: - “Này tỳ khưu, 
hãy đến. Ngươi hãy nhân danh ta đi đến nói với tỳ khưu Bhaddiya rằng: ‘Này 
đại đức Bhaddiya, bậc Đạo Sư cho gọi đại đức.’” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi 
vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp đại đức Bhaddiya, sau khi 
đến đã nói với đại đức Bhaddiya điều này: - “Này đại đức Bhaddiya, bậc Đạo 
Sư cho gọi đại đức.”  
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“Evamāvuso ”ti kho āyasmā bhaddiyo tassa bhikkhuno paṭissutvā yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ bhaddiyaṃ 
bhagavā etadavoca: “Saccaṃ kira tvaṃ bhaddiya araññagatopi 
rukkhamūlagatopi suññāgāragatopi abhikkhaṇaṃ udānaṃ udānesi: ‘Aho 
sukhaṃ aho sukhan ’”ti?  

 
“Evaṃ bhante ”ti.  

 
“Kiṃ pana tvaṃ bhaddiya atthavasaṃ sampassamāno araññagatopi 

rukkhamūlagatopi suññāgāragatopi abhikkhaṇaṃ udānaṃ udānesi: ‘Aho 
sukhaṃ aho sukhan ’”ti?  

 
“Pubbe me bhante rañño sato1 antopi antepure rakkhā susaṃvihitā hoti. 

Bahipi antepure rakkhā susaṃvihitā hoti. Antopi nagare rakkhā susaṃvihitā 
hoti. Bahipi nagare rakkhā susaṃvihitā hoti. Antopi janapade rakkhā 
susaṃvihitā hoti. Bahipi janapade rakkhā susaṃvihitā hoti. So kho ahaṃ 
bhante evaṃ rakkhitopi2 gopitopi santo bhīto ubbiggo ussaṅkī utrasto 
viharāmi. Etarahi kho panāhaṃ bhante eko3 araññagatopi rukkhamūlagatopi 
suññāgāragatopi abhīto anubbiggo anussaṅkī anutrasto appossukko 
pannalomo paradavutto4 migabhūtena cetasā viharāmi.5 Imampi kho6 ahaṃ 
bhante atthavasaṃ sampassamāno araññagatopi rukkhamūlagatopi 
suññāgāragatopi abhikkhaṇaṃ udānaṃ udānemi: ‘Aho sukhaṃ aho sukhan 
’”ti.  

 
Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ 

udānesi:  

 
 “Yassantarato na santi kopā 
 iti bhavābhavatañca vītivatto 
 Taṃ vigatabhayaṃ sukhiṃ7 asokaṃ 
 devā nānubhavanti dassanāyā ”ti.  

 
7. Atha kho bhagavā anupiyāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena kosambi 

tena cārikaṃ caramāno8 yena kosambi tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā 
kosambiyaṃ viharati ghositārāme. Atha kho devadattassa rahogatassa 
paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi: “Kiṃ9 nu kho ahaṃ 
pasādeyyaṃ yasmiṃ me pasanne bahu lābhasakkāro uppajjeyyā ”ti?  

                                                   
1 rañño satopi - Ma, Syā.    4 paradattavutto - Ma, Syā, PTS.  
2 evaṃ rakkhito - PTS.    5 viharāmī ti - Syā. 
3 etarahi kho pana ahaṃ eko bhante - Ma, Syā;  6 imaṃ kho - Ma, Syā, PTS. 
  etarahi kho panāhaṃ bhante - PTS.  7 sukhaṃ - Syā. 9 kaṃ - Ma, Syā. 
8 yena kosambi tena cārikaṃ pakkāmi. anupubbena cārikaṃ caramāno - Ma, PTS, Syā.  
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- “Này đại đức, xin vâng.” Rồi đại đức Bhaddiya nghe theo vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đại đức Bhaddiya đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói 
với đại đức Bhaddiya điều này: - “Này Bhaddiya, nghe nói ngươi mặc dầu ở 
trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống vẫn thường 
xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!’ có đúng không 
vậy?”  
 
 

- “Bạch ngài, đúng vậy.”  
 
 

- “Này Bhaddiya, trong khi cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi, mặc 
dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, thường 
xuyên thốt lên lời cảm hứng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!’ vậy?”  
 
 

- “Bạch ngài, trước đây khi con làm vua, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp 
đặt cẩn thận bên trong hậu cung, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận 
bên ngoài hậu cung, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong 
thành phố, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài thành phố, 
mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên trong xứ sở, mặc dầu có sự 
bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài xứ sở, bạch ngài, trong khi được bảo 
vệ và được an toàn như vậy, con đây sống vẫn cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm, lo 
âu, hồi hộp. Bạch ngài, thế mà giờ đây con chỉ một mình, mặc dầu ở trong 
rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống lại không sợ hãi, 
không khiếp đảm, không lo âu, không hồi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, tùy thuận 
sự bố thí của người khác, sống với tâm như loài thú rừng. Bạch ngài, mặc dầu 
ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, con đây cảm 
nhận được sự lợi ích này nên thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ‘Ôi sự 
an lạc! Ôi sự an lạc!’”  
 
 

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

“Đối với người nào mà các sự sân hận không hiện diện ở trong tâm, đã 
vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị ấy đã không còn sự sợ hãi, có sự 
an lạc, không sầu muộn, chư Thiên không đạt được việc nhìn thấy vị ấy.”  
 
 

7. Sau đó, khi đã ngự ở Anupiyā theo như ý thích đức Thế Tôn đức Thế 
Tôn trong khi tuần tự du hành đã ngự đến thành Kosambi. Tại nơi đó, trong 
thành Kosambi, đức Thế Tôn ngự ở tu viện Ghosita. Khi ấy, Devadatta trong 
lúc độc cư thiền tịnh đã có ý nghĩ suy tầm như vầy sanh khởi: “Ta nên làm 
cho ai tin tưởng để khi người ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và 
sự trọng vọng có thể phát sanh?”  
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Atha kho devadattassa etadahosi: “Ayaṃ kho ajātasattu kumāro taruṇo 
ceva āyatiṃ bhaddo ca, yannūnāhaṃ ajātasattuṃ kumāraṃ pasādeyyaṃ. 
Tasmiṃ me pasanne bahu lābhasakkāro uppajjissatī ”ti.  
 
 
 

Atha kho devadatto senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena 
rājagahaṃ tena pakkāmi. Anupubbena yena rājagahaṃ tadavasari. Atha kho 
devadatto sakavaṇṇaṃ paṭisaṃharitvā kumārakavaṇṇaṃ abhinimminitvā1 
ahimekhalikāya ajātasattussa kumārassa ucchaṅge2 pāturahosi. Atha kho 
ajātasattu kumāro bhīto ahosi ubbiggo ussaṅkī utrasto. Atha kho devadatto 
ajātasattuṃ kumāraṃ etadavoca:  
 
 

“Bhāyasi maṃ tvaṃ kumārā ”ti.  
 
 

“Āma bhāyāmi. Kosi tvan ”ti.  
 
 

“Ahaṃ devadatto ”ti.  
 
 

“Sace kho tvaṃ bhante ayyo devadatto, iṅgha sakene va vaṇṇena 
pātubhavassū ”ti.  
 
 
 

8. Atha kho devadatto kumārakavaṇṇaṃ paṭisaṃharitvā saṅghāṭipatta-
cīvaradharo ajātasattussa kumārassa purato aṭṭhāsi. Atha kho ajātasattu 
kumāro devadattassa iminā iddhipāṭihāriyena abhippasanno pañcahi 
rathasatehi sāyaṃ pātaṃ upaṭṭhānaṃ gacchati. Pañca ca thālipākasatāni 
bhattābhihāro abhiharīyati.  
 
 

Atha kho devadattassa lābhasakkārasilokena abhibhūtassa pariyādinna-
cittassa evarūpaṃ icchāgataṃ uppajji ‘ahaṃ bhikkhusaṅghaṃ pariharissāmī 
’ti. Saha cittuppādā ’va devadatto tassā iddhiyā parihāyi.  
 
 

Tena kho pana samayena kakudho3 nāma koḷiyaputto āyasmato 
mahāmoggallānassa upaṭṭhāko adhunā kālakato. Aññataraṃ manomayaṃ 
kāyaṃ upapanno. Tassa evarūpo attabhāvapaṭilābho hoti seyyathāpi nāma 
dve vā tīṇi vā māgadhakāni4 gāmakkhettāni. So tena attabhāvapaṭilābhena 
neva attānaṃ na paraṃ vyābādheti.  

                                                   
1 abhinimmitvā - Syā.   3 kakkudho - Syā. 
2 uccaṅke - Syā.   4 māgadhikāni - Syā.  
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Khi ấy, điều này đã khởi lên cho Devadatta: “Hoàng tử Ajātasattu này còn 
trẻ và có tương lai rạng rỡ. Hay là ta nên làm cho hoàng tử Ajātasattu tin 
tưởng để khi vị ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và sự trọng vọng 
sẽ phát sanh?”  
 
 

Sau đó, Devadatta đã thu xếp sàng tọa rồi cầm y bát đi đến thành 
Rājagaha. Theo tuần tự, vị ấy đã đến được thành Rājagaha. Khi ấy, Devadatta 
đã thay đổi hình dạng của mình và biến thành hình dạng đứa bé trai mình 
quấn đầy rắn xuất hiện ở trên bắp vế của hoàng tử Ajātasattu. Khi ấy, hoàng 
tử Ajātasattuđã trở nên sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hồi hộp. Khi ấy, Devadatta 
đã nói với hoàng tử Ajātasattu điều này:  
 
 

- “Hoàng tử, ngài sợ tôi hay sao?”  
 
 

- “Vâng, ta sợ lắm. Ngươi là ai?”  
 
 

- “Tôi là Devadatta.”  
 
 

- “Thưa ngài, nếu ngươi là ngài đại đức Devadatta, xin hãy hiện ra với 
hình dáng của chính ngài đi.”  
 
 
 

8. Sau đó, Devadatta đã thay đổi hình dạng đứa bé trai và hiện ra đứng 
trước hoàng tử Ajātasattu có mang y hai lớp và y bát. Khi ấy, hoàng tử 
Ajātasattu vô cùng ngưỡng mộ thần thông kỳ diệu này của Devadatta nên 
sáng chiều đã đi đến phục vụ cùng với đoàn xe năm trăm chiếc và vật cúng 
dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa được mang lại.  
 

 
Khi ấy, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 

vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: ‘Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ khưu.’ Cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã mất đi 
thần thông ấy.  
 

 
Vào lúc bấy giờ, thị giả của đại đức Mahāmoggallāna tên là Kakudha con 

trai của Koḷiya vừa mới từ trần và tái sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ấy đạt 
được bản thể có hình dạng như là hai hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. 
Với sự thành tựu bản thể đó, vị ấy vẫn không hề làm tổn thương chính mình 
hay người khác.  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2    Saṅghabhedakakkhandhakaṃ 

 260

Atha kho kakudho devaputto yenāyasmā mahāmoggallāno 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho kakudho devaputto 
āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca: “Devadattassa bhante 
lābhasakkārasilokena abhibhūtassa pariyādinnacittassa evarūpaṃ 
icchāgataṃ uppajji ‘ahaṃ bhikkhusaṅghaṃ pariharissāmī ’ti. Saha 
cittuppādāva bhante devadatto tassā iddhiyā parihīno ”ti. Idamavoca 
kakudho devaputto. Idaṃ vatvā āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tattheva antaradhāyi.  
 
 
 
 

9. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho āyasmā mahāmoggallāno bhagavantaṃ etadavoca: “Kakudho 
nāma bhante koḷiyaputto mama upaṭṭhāko adhunā kālakato aññataraṃ 
manomayaṃ kāyaṃ upapanno. Tassa evarūpo attabhāvapaṭilābho 
seyyathāpi nāma dve vā tīṇi vā māgadhakāni gāmakkhettāni. So tena 
attabhāvapaṭilābhena neva attānaṃ na paraṃ vyābādheti. Atha kho bhante 
kakudho devaputto yenāhaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā maṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho bhante kakudho 
devaputto maṃ etadavoca: ‘Devadattassa bhante lābhasakkārasilokena 
abhibhūtassa pariyādinnacittassa evarūpaṃ icchāgataṃ uppajji: Ahaṃ 
bhikkhusaṅghaṃ pariharissāmī ti. Saha cittuppādāva bhante devadatto tassā 
iddhiyā parihīno ’ti. Idamavoca bhante kakudho devaputto. Idaṃ vatvā maṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tattheva antaradhāyī ”ti.  
 
 
 
 
 

“Kiṃ pana te moggallāna kakudho devaputto cetasā ceto paricca vidito 
yaṃ kiñci kakudho devaputto bhāsati sabbantaṃ katheva hoti no aññathā 
”ti.  
 
 
 
 

“Cetasā ceto paricca vidito ca me bhante kakudho devaputto yaṃ kiñci 
kakudho devaputto bhāsati sabbantaṃ tatheva hoti no aññathā ”ti.  
 
 
 
 
 

“Rakkhassetaṃ moggallāna vācaṃ rakkhassetaṃ moggallānaṃ vācaṃ. 
Idāni so moghapuriso attanā va attānaṃ pātukarissatī ”ti.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Chia Rẽ Hội Chúng 

 261

Khi ấy, Thiên tử Kakudha đã đi đến gặp đại đức Mahāmoggallāna, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, Thiên tử Kakudha đã nói với đại đức Mahāmoggallāna điều này: - “Thưa 
ngài, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 
vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: ‘Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ khưu.’ Thưa ngài, cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, Devadatta 
đã mất đi thần thông ấy.” Thiên tử Kakudha đã nói lên điều ấy. Sau khi nói 
lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lễ đại đức Mahāmoggallāna, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy.  
 
 
 
 

9. Sau đó, đại đức Mahāmoggallāna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Mahāmoggallāna đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
thị giả của con tên là Kakudha con trai dòng Koḷiya vừa mới từ trần và tái 
sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ấy đạt được bản thể có hình dạng như là hai 
hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. Với sự thành tựu bản thể đó, vị ấy vẫn 
không hề làm tổn thương chính mình hay người khác. Bạch ngài, khi ấy 
Thiên tử Kakudha đã đi đến gặp con, sau khi đến đã đảnh lễ con rồi đã đứng 
một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên tử Kakudha đã nói với con điều này: 
‘Thưa ngài, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: Ta sẽ 
quản trị hội chúng tỳ khưu. Thưa ngài, chính do sự sanh khởi của tâm, 
Devadatta đã mất đi thần thông của mình.’Thiên tử Kakudha đã nói lên điều 
ấy. Sau khi nói lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lễ con, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi biến mất ngay tại chỗ ấy.”  
 
 
 
 

- “Này Moggallāna, có phải Thiên tử Kakudha với ngươi có tâm hiểu và 
biết (lẫn nhau) bằng tâm nên bất cứ điều gì Thiên tử Kakudha nói (ngươi biết 
được) tất cả điều ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác?”  
 
 
 
 

- “Bạch ngài, Thiên tử Kakudha với con có tâm hiểu và biết (lẫn nhau) 
bằng tâm nên bất cứ điều gì Thiên tử Kakudha nói (con biết được) tất cả điều 
ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác.”  
 
 
 
 

- “Này Moggallāna, hãy giữ kín lời nói này. Này Moggallāna, hãy giữ kín 
lời nói này. Đã đến lúc kẻ rồ dại ấy tự chính mình sẽ làm bộc lộ bản thân.”  




