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Dhammacakkappavattana sutta

Kinh Chuyển Pháp Luân
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

Ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ
viharati isipatane migadāye. Tatra kho
bhagavā pañcavaggiye bhikkhū
āmantesi:

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở
Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai. Tại
đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỳ-khưu:

“Dveme, bhikkhave, antā pabbajitena
na sevitabbā. Katame dve? Yo cāyaṃ
kāmesu kāmasukhallikānuyogo hīno
gammo pothujjaniko anariyo
anatthasaṃhito, yo cāyaṃ attakilamathānuyogo dukkho anariyo
anatthasaṃhito. Ete kho, bhikkhave,
ubho ante anupagamma majjhimā
paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā
cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya
abhiññāya sambodhāya nibbānāya
saṃvattati.

– Có hai cực đoan này, này các Tỳ-khưu, một
người xuất gia không nên thực hành theo. Thế
nào là hai? Một là đắm say trong các dục
(kāmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không
xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích.
Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh
xa hai cực đoan này, này các Tỳ-khưu, là con
đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác
thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh,
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Katamā ca sā, bhikkhave, majjhimā
paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā
cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya
abhiññāya sambodhāya nibbānāya
saṃvattati? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo, seyyathidaṃ—sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo sammāvācā
sammākammanto sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati
sammāsamādhi. Ayaṃ kho sā,
bhikkhave, majjhimā paṭipadā
tathāgatena abhisambuddhā
cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya
abhiññāya sambodhāya nibbānāya
saṃvattati.

Và thế nào là con đường Trung đạo, này các
Tỳ-khưu, do Như Lai chánh giác, tác thành
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí,
giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường Thánh
đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng,
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ðây
là con đường trung đạo, này các Tỳ-khưu, do
Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành
trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niếtbàn.

Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ
ariyasaccaṃ—jātipi dukkhā, jarāpi
dukkhā, byādhipi dukkho, maraṇampi
dukkhaṃ, appiyehi sampayogo dukkho,
piyehi vippayogo dukkho, yampicchaṃ
na labhati tampi dukkhaṃ—

Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỳ-khưu.
Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là
khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau
là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ.
Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.
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saṃkhittena pañcupādānakkhandhā
dukkhā.

Ðây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỳkhưu, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu
hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này
Idaṃ kho pana, bhikkhave,
dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ—yāyaṃ chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.
taṇhā ponobbhavikā nandirāgasahagatā Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỳtatratatrābhinandinī, seyyathidaṃ—
khưu, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư
kāmataṇhā, bhavataṇhā, vibhavataṇhā. tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát,
không có chấp trước.
Idaṃ kho pana, bhikkhave,
dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ—yo
tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho
cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.
Idaṃ kho pana, bhikkhave,
dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ— ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo, seyyathidaṃ— sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo sammāvācā
sammākammanto sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati
sammāsamādhi.

Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ
diệt, này các Tỳ-khưu, chính là con đường
Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến,
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh
định.

‘Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccan’ti me,
bhikkhave, pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ
udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi,
āloko udapādi. ‘Taṃ kho panidaṃ
dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyyan’ti
me, bhikkhave, pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṃ udapādi. ‘Taṃ kho
panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ
pariññātan’ti me, bhikkhave, pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.

Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỳ-khưu, đối
với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe,
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh,
quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ cần phải
liễu tri, này các Tỳ-khưu, đối với các pháp, từ
trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh,
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ðây là
Thánh đế về Khổ đã được liễu tri, này các Tỳkhưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng
được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh
sanh, quang sanh.

‘Idaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccan’ti
me, bhikkhave, pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ
udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi,
āloko udapādi. ‘Taṃ kho panidaṃ
dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ
pahātabban’ti me, bhikkhave, pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi. ‘Taṃ kho panidaṃ

Ðây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỳkhưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng
được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh
sanh, quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ tập
cần phải đoạn tận, này các Tỳ-khưu, đối với
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe,
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh,
quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ tập đã
được đoạn tận, này các Tỳ-khưu, đối với các
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dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ
pahīnan’ti me, bhikkhave, pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.

pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang
sanh.

‘Idaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccan’ti
me, bhikkhave, pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ
udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi,
āloko udapādi. ‘Taṃ kho panidaṃ
dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ
sacchikātabban’ti me, bhikkhave, pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi. ‘Taṃ kho panidaṃ
dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ
sacchikatan’ti me, bhikkhave, pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.

Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỳkhưu, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng
được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh
sanh, quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ
diệt cần phải chứng ngộ, này các Tỳ-khưu, đối
với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe,
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh,
quang sanh. Ðây là Thánh đế về Khổ diệt đã
được chứng ngộ, này các Tỳ-khưu, đối với các
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang
sanh.

‘Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccan’ti me, bhikkhave, pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.
‘Taṃ kho panidaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ bhāvetabban’ti me,
bhikkhave, pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ
udapādi. ‘Taṃ kho panidaṃ
dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ bhāvitan’ti me, bhikkhave,
pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi,
paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko
udapādi.

Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến khổ
diệt, này các Tỳ-khưu, đối với các pháp từ
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ðây là
Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt cần
phải tu tập, này các Tỳ-khưu, đối với các pháp
từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh,
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.
Ðây là Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ
diệt đã được tu tập, này các Tỳ-khưu, đối với
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe,
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh,
quang sanh.

Yāvakīvañca me, bhikkhave, imesu
catūsu ariyasaccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃ
dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ
ñāṇadassanaṃ na suvisuddhaṃ ahosi,
neva tāvāhaṃ, bhikkhave, sadevake
loke samārake sabrahmake

Cho đến khi nào, này các Tỳ-khưu, trong bốn
Thánh đế này, với ba chuyển và mười hai hành
tướng như vậy, tri kiến như thật không khéo
thanh tịnh ở nơi Ta; thời này các Tỳ-khưu, cho
đến khi ấy, trong thế giới này với Thiên giới,
Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-
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sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya
sadevamanussāya ‘anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti
paccaññāsiṃ.

môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta
không chứng tri đã chánh giác vô thượng
Chánh Ðẳng Giác.

Yato ca kho me, bhikkhave, imesu
catūsu ariyasaccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃ
dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ
ñāṇadassanaṃ suvisuddhaṃ ahosi,
athāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke
samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya
sadevamanussāya ‘anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti
paccaññāsiṃ. Ñāṇañca pana me
dassanaṃ udapādi: ‘akuppā me vimutti,
ayamantimā jāti, natthi dāni
punabbhavo’”ti.

Và cho đến khi nào, này các Tỳ-khưu, trong
bốn Thánh đến này, với ba chuyển và mười hai
hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được
khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này
các Tỳ-khưu, trong thế giới này với Thiên giới,
Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Samôn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta
mới chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh
Ðẳng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: "Bất động
là tâm giải thoát của Ta. Ðây là đời sống cuối
cùng, nay không còn tái sanh nữa".

Idamavoca bhagavā. Attamanā
pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato
bhāsitaṃ abhinandunti. Imasmiñca pana
veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne
āyasmato koṇḍaññassa virajaṃ
vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi:
“yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ
taṃ nirodhadhamman”ti.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm
Tỳ-khưu hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong
khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả
Kondanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh,
không cấu uế như sau: "Phàm vật gì được tập
khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt".

Pavattite ca pana bhagavatā
dhammacakke bhummā devā
saddamanussāvesuṃ: “etaṃ bhagavatā
bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye
anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ
appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.

Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển
vận như vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng
nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này được
Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại
Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa
từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn,
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất cứ
một ai ở đời".

Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā
cātumahārājikā devā saddamanussāvesuṃ: “etaṃ bhagavatā
bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye
anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ,
appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.

Sau khi nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại
Thiên vương thiên lớn tiếng nói lên: "Nay vô
thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-lanại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai,
chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai
chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên,
Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở
đời".
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Cātumahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ
sutvā tāvatiṃsā devā saddamanussāvesuṃ: “etaṃ bhagavatā
bārāṇasiyaṃ isipatane miga-dāye
anuttaraṃ dhamma-cakkaṃ pavattitaṃ
appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.

Sau khi nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại
Thiên vương thiên, chư Thiên ở cõi trời Ba
mươi ba lên tiếng nói lên: "Nay vô thượng
Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ
chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận
một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận,
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương,
Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời".

Tāvatiṃsānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā
yāmā devā saddam-anussāvesuṃ: “etaṃ
bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhamma-cakkaṃ
pavattitaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.

Sau khi nghe tiếng của chư Thiên ở cõi trời Ba
mươi ba, chư Thiên Yāmā lớn tiếng nói lên:
"Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn
ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn
Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng
được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư
Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một
ai ở đời".

Yāmānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tusitā
devā saddam-anussāvesuṃ: “etaṃ
bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhamma-cakkaṃ
pavattitaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.
Tusitānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā
nimmānaratī devā saddam-anussāvesuṃ:
“etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane
miga-dāye anuttaraṃ dhamma-cakkaṃ
pavattitaṃ appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.
Nimmānaratīnaṃ devānaṃ saddaṃ
sutvā paranimmitavasavattī devā
saddam-anussāvesuṃ: “etaṃ bhagavatā
bārāṇasiyaṃ isipatane miga-dāye
anuttaraṃ dhamma-cakkaṃ pavattitaṃ
appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.
Paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ
saddaṃ sutvā brahmakāyikā devā
saddam-anussāvesuṃ: “etaṃ bhagavatā
bārāṇasiyaṃ isipatane miga-dāye
anuttaraṃ dhamma-cakkaṃ pavattitaṃ

Sau khi nghe tiếng của chư Thiên Yāmā, chư
Thiên Tusitā lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng
Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ
chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận
một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận,
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương,
Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời".
Sau khi nghe tiếng của chư Thiên Tusitā, chư
Hóa lạc thiên lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng
Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ
chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận
một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận,
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương,
Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời".
Sau khi nghe tiếng của chư Thiên Hóa lạc
thiên, chư Thiên Tha hóa tự tại thiên lớn tiếng
nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này được
Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại
Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa
từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn,
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ
một ai ở đời".
Sau khi nghe tiếng của chư Thiên Tha hóa tự
tại thiên, chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng
nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này được
Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại
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appaṭivattiyaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin”ti.

Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa
từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn,
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ
một ai ở đời".

Itiha tena khaṇena tena layena tena
muhuttena yāva brahmalokā saddo
abbhuggacchi. Ayañca
dasasahassilokadhātu saṅkampi
sampakampi sampavedhi, appamāṇo ca
uḷāro obhāso loke pāturahosi atikkamma
devānaṃ devānubhāvanti.

Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc
ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm
thiên giới. Và mười ngàn thế giới chuyển động,
rung động, chuyển động mạnh. Và một hào
quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời,
vượt quá uy lực chư Thiên.

Atha kho bhagavā imaṃ udānaṃ
udānesi: “aññāsi vata bho, koṇḍañño,
aññāsi vata bho, koṇḍañño”ti.

Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây:
"Chắc chắn đã giác hiểu là Koṇḍañña (Kiềutrần-như)! Chắc chắn đã giác hiểu là
Koṇḍañña!"

Iti hidaṃ āyasmato koṇḍaññassa
“aññāsikoṇḍañño” tveva nāmaṃ ahosīti. Như vậy Tôn giả Koṇḍañña được tên là
Aññāsi-koṇḍañña (A-nhã Kiều-trần-như).

