
PHẨM VIII TẬP TÁM KỆ 
(LXI) Sìsupacàlà (Therì. 142) Câu chuyện giống như hai câu chuyện trước. Nàng theo gương người anh, xuất gia và chứng quả A-lahán. 
Hưởng thọ sự an lạc, nàng suy tư đến quả chứng, đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung 
sướng của nàng: 
196. Tỷ-kheo-ni giữ giới, 
Khéo hộ trì các căn, 
Ðạt được đạo an tịnh, 
Nước cam lồ thuần tịnh. 
Ác ma: 
197. Chư Thiên cõi Ba mươi, 
Dạ-ma và Ðâu-suất, 
Chư Thiên trời Hóa Lạc, 
Chư Thiên cõi Tự Tại. 
Hãy hướng tâm chỗ ấy, 
Chỗ xưa kia nàng sống. 
Khi Trưởng lão ni nghe vậy, liền nói: 'Hãy dừng lại, Ác ma! Dục giới mà ngươi nói đến, cho đến cả thế 
giới vũ trụ đều bị lửa tham, lửa sân, lửa si đốt cháy. Tại chỗ ấy, người có trí không ưa thích'. Nêu rõ cho 
Ác ma thấy tâm của mình đã xa lìa Ma giới, nàng trách mắng Ác ma như sau: 
198. Chư Thiên cõi Ba mươi, 
Dạ-ma và Ðâu-suất, 
Chư Thiên trời Hóa Lạc, 
Chư Thiên cõi Tự Tại. 
199. Thời này đến thời khác, 
Hữu này đến hữu khác, 
Chúng đều bị thân kiến, 
Lãnh đạo và chi phối, 
Chúng không vượt thân kiến, 
Luân chuyển vòng sanh tử, 
200. Toàn thế giới bốc cháy 
Toàn thế giới đồng cháy, 
Toàn thế giới bừng cháy, 
Toàn thế giới rung động. 
201. Phật thuyết pháp cho ta, 
Pháp bất động vô tỷ, 
Ðược bậc không phàm phu, 
Phục vụ và nhiệt hành, 
Chỗ ấy, tâm ý ta, 
Hân hoan và ưa thích. 
202. Ta nghe lời vị ấy, 
Sống vui trong giáo pháp, 
Ba minh đã đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 
203. Mọi chỗ, hỷ diệt đoạn, 
Khỏi si ám tan tành, 
Hãy biết vậy, Ác ma! 
Người bị bại, Ma Vương. 


