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19. Asmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne tassa bhikkhu-
sahassassa anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsu.  
 

Ādittapariyāyaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Uruvelapāṭihāriyaṃ tatiyakabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 
 

1. Atha kho bhagavā gayāsīse yathābhirattaṃ viharitvā yena rājagahaṃ 
tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ bhikkhusahassena 
sabbeheva purāṇajaṭilehi. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno 
yena rājagahaṃ tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā rājagahe viharati 
laṭṭhivane1 suppatiṭṭhe cetiye. Assosi kho rājā māgadho seniyo bimbisāro: 
“Samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito rājagahaṃ 
anuppatto rājagahe viharati laṭṭhivane suppatiṭṭhe cetiye. Taṃ kho pana 
bhagavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato: Itipi so 
bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū 
anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā.2 So 
imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ 
pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti. So dhammaṃ 
deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ 
sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti. 
Sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotī ”ti.  
 
 

2. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro dvādasanahutehi 
māgadhikehi brāhmaṇagahapatikehi parivuto yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Tepi kho 
dvādasanahutā māgadhikā brāhmaṇagahapatikā appekacce bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Appekacce bhagavatā saddhiṃ 
sammodiṃsu, sammodanīyaṃ kathaṃ sārānīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu. Appekacce yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu. Appekacce bhagavato santike nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu. Appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu.  
 
 

3. Atha kho tesaṃ dvādasanahutānaṃ māgadhikānaṃ brāhmaṇa-
gahapatikānaṃ etadahosi: “Kinnu kho mahāsamaṇo uruvelakassape 
brahmacariyaṃ carati, udāhu uruvelakassapo mahāsamaṇe brahmacariyaṃ 
caratī ”ti? Atha kho bhagavā tesaṃ dvādasanahutānaṃ māgadhikānaṃ 
brāhmaṇagahapatikānaṃ cetasā cetoparivitakkamaññāya āyasmantaṃ 
uruvelakassapaṃ gāthāya ajjhabhāsi:  
   
  

                                                   
1 laṭṭhivanuyyāne - Syā, PTS.     2 bhagavā ti - Syā. 
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19. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của một ngàn vị 
tỳ khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc.  
 

Dứt phần giảng về ‘bị bháy rực.’  
 

Dứt tụng phẩm ‘Sự Kỳ Diệu ở Uruvelā’ là thứ ba. 
 

***** 
 
 

1. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía thành Rājagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một 
ngàn vị tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Trong khi 
tuần tự du hành, ngài đã ngự đến thành Rājagaha. Tại nơi đó ở thành 
Rājagaha, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Laṭṭhi, nơi điện thờ Suppatiṭṭha. 
Đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nghe được rằng: “Chắc chắn là 
ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, đã 
ngự đến thành Rājagaha và trú ở thành Rājagaha, tại khu rừng Laṭṭhi, nơi 
điện thờ Suppatiṭṭha. Tiếng tăm tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng 
ra như vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy, với thắng trí của mình, sau khi chứng ngộ đã 
công bố về thế gian này tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm 
Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người. Vị ấy 
thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các 
vị A-la-hán như thế ấy!” 
 
 

2. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, được tháp tùng bởi một 
trăm hai mươi ngàn[*] Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha, đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Còn một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy, 
một số đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi ngồi xuống 
một bên, một số đã chắp tay cúi chào đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, 
một số đã xưng tên họ trước đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số có 
thái độ im lặng rồi ngồi xuống một bên.  
 
 

3. Khi ấy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ấy đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn thực hành Phạm hạnh theo 
Uruvelakassapa, hay là Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-
môn?” Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã nói với đại 
đức Uruvelakassapa bằng bài kệ này: 
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 4. “Kimeva disvā uruvelavāsī 
 pahāsi aggiṃ kisakovadāno,  
 pucchāmi taṃ kassapa etamatthaṃ 
 kathaṃ pahīṇaṃ tava aggihuttan ”ti.  
 
 
 
 “Rūpe ca sadde ca atho rase ca 
 kāmitthiyo cābhivadanti yaññā,  
 etaṃ malanti upadhīsu ñatvā 
 tasmā na yiṭṭhe na hute arañjin ”ti.  
 
 
 
 “Ettha ca1 te mano na ramittha (kassapāti bhagavā) 
 rūpesu saddesu atho rasesu,  
 atha kho2 carahi devamanussaloke 
 rato mano kassapa brūhi metan ”ti.  
 
 
 
 “Disvā padaṃ santamanūpadhīkaṃ 
 akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ,  
 anaññathābhāvimanaññaneyyaṃ  
 tasmā na yiṭṭhe na hute arañjin ”ti.  
 
 
 

5. Atha kho āyasmā uruvelakassapo uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
karitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Satthā 
me bhante, bhagavā. Sāvako ’hamasmi. Satthā me bhante, bhagavā. Sāvako 
’hamasmī ”ti. Atha kho tesaṃ dvādasanahutānaṃ māgadhikānaṃ 
brāhmaṇagahapatikānaṃ etadahosi: “Uruvelakassapo mahāsamaṇe 
brahmacariyaṃ caratī ”ti. Atha kho bhagavā tesaṃ dvādasanahutānaṃ 
māgadhikānaṃ brāhmaṇagahapatikānaṃ cetasā cetoparivitakkamaññāya 
ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ 
kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ca ānisaṃsaṃ 
pakāsesi. Yadā te bhagavā aññāsi kallacitte muducitte vinīvaraṇacitte 
udaggacitte pasannacitte, atha yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhamma-
desanā, taṃ pakāsesi: dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi 
nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya, 
evameva ekādasanahutānaṃ māgadhikānaṃ brāhmaṇagahapatikānaṃ 
bimbisārapamukhānaṃ tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhamma-
cakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ 
nirodhadhamman ”ti. Ekaṃ nahutaṃ3 upāsakattaṃ paṭivedesi.  

  

                                                   
1 ettheva - Ma.  2 ko - Ma, Syā, PTS.   3 ekanahutaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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4. - “Kẻ trú ở Uruvelā, người giáo huấn các đạo sĩ khổ hạnh, sau khi 
thấy điều gì, mà đã từ bỏ ngọn lửa? Này Kassapa, ta hỏi ngươi điều này: 
‘Tại sao việc thờ lửa của ngươi bị từ bỏ?’” 
 
 
 

- “Việc cúng tế đề cập đến các hình ảnh, các âm thanh, và các mùi vị, dục 
lạc, và đàn bà. Sau khi nhận biết rằng ‘việc ấy là ô nhiễm’ trong các mầm 
mống tái sanh, vì thế con đã không thích thú các việc hy sinh (hay) các việc 
cúng tế.” 
 
 
 

(Đức Thế Tôn nói với Kassapa): - “Và ở đây tâm của ngươi đã không 
thích thú đối với các hình ảnh, các âm thanh, và các mùi vị, như thế thì giờ 
đây, ở thế giới nhân Thiên (cái gì) là được tâm thích thú? Này Kassapa, 
hãy nói với ta về điều ấy.” 
 
 
 

- “Sau khi đã nhìn thấy đạo lộ thanh tịnh, không mầm mống tái sanh, 
không có gì (về tham ái), không bị trói buộc trong dục lạc và hiện hữu, 
không còn những thứ khác (sanh, lão, tử, v.v...), không thể đạt đến bằng 
đường lối nào khác, vì thế con đã không thích thú các việc hy sinh (hay) các 
việc cúng tế.” 
 
 
 

5. Sau đó, đại đức Uruvelakassapa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo Sư của con, con 
là người đệ tử. Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo Sư của con, con là người đệ 
tử.” Khi ấy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha 
ấy đã khởi ý điều này: “Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-
môn.” Sau đó, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã thuyết 
Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về 
bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự 
ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được 
những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, 
hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật 
khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, 
không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, 
ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã 
sanh khởi đến một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ấy có đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đứng đầu: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Mười 
ngàn người đã tuyên bố bản thân là cư sĩ.  
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6. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro diṭṭhadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṃkatho 
vesārajjappatto aparappaccayo satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca: 
“Pubbe me bhante, kumārassa sato pañca assāsakā ahesuṃ. Te me etarahi 
samiddhā. Pubbe me bhante, kumārassa sato etadahosi: ‘Aho vata maṃ rajje 
abhisiñceyyun ’ti. Ayaṃ kho me bhante, paṭhamo assāsako ahosi. So me 
etarahi samiddho. ‘Tassa ca me vijitaṃ arahaṃ sammāsammuddho 
okkameyyā ’ti. Ayaṃ kho me bhante, dutiyo assāsako ahosi. So me etarahi 
samiddho. ‘Tañcāhaṃ bhagavantaṃ payirupāseyyan ’ti. Ayaṃ kho me 
bhante, tatiyo assāsako ahosi. So me etarahi samiddho. ‘So ca me bhagavā 
dhammaṃ deseyyā ’ti. Ayaṃ kho me bhante, catuttho assāsako ahosi. So me 
etarahi samiddho. ‘Tassa cāhaṃ bhagavato dhammaṃ ājāneyyan ’ti. Ayaṃ 
kho me bhante, pañcamo assāsako ahosi. So me etarahi samiddho. Pubbe me 
bhante, kumārassa sato ime pañca assāsakā ahesuṃ. Te me etarahi 
samiddhā.  
 
 
 
 
 

7. Abhikkantaṃ bhante. Abhikkantaṃ bhante. Seyyathāpi bhante 
nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ 
ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni 
dakkhintī ’ti, evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. 
Esāhaṃ bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhu-
saṅghañca. Upāsakaṃ maṃ bhante bhagavā1 dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ 
saraṇaṃ gataṃ. Adhivāsetu ca me bhante, bhagavā svātanāya bhattaṃ 
saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.  
 
 
 
 
 

8. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro bhagavato adhivāsanaṃ 
viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. 
Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro tassā rattiyā accayena paṇītaṃ 
khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo 
bhante. Niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ 
nivāsetvā pattacīvaramādāya rājagahaṃ pāvisi mahatā bhikkhusaṅghena 
saddhiṃ bhikkhusahassena sabbeheva purāṇajaṭilehi. Tena kho pana 
samayena sakko devānamindo māṇavakavaṇṇaṃ abhinimminitvā buddha-
pamukhassa saṅghassa2 purato purato gacchati imā gāthāyo gāyamāno:  

                                                   
1 upāsakaṃ maṃ bhagavā - Ma, Syā.   
2 bhikkhu saṅghassa - Ma, Syā, PTS.    3 gīyamāno - PTS.  
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6. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trước đây khi còn là hoàng tử trẫm đã có 
năm điều ước nguyện, giờ đây các điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. Bạch 
ngài, trước đây khi còn là hoàng tử trẫm đã khởi ý điều này: ‘Ước gì họ tấn 
phong ta làm vua!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhất của trẫm; giờ 
đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. ‘Ước gì bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đi vào vương quốc của ta đây!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhì 
của trẫm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. ‘Ước gì ta được tỏ 
lòng tôn kính đến đức Thế Tôn ấy!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ ba 
của trẫm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. ‘Ước gì đức Thế Tôn 
ấy thuyết giảng Giáo Pháp cho ta!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ tư 
của trẫm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. ‘Ước gì ta có thể hiểu 
được Giáo Pháp của đức Thế Tôn ấy!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ 
năm của trẫm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. Bạch ngài, trước 
đây khi còn là hoàng tử, trẫm đã có năm điều ước nguyện này; giờ đây các 
điều ấy đã được thành tựu cho trẫm.  
 
 
 
 

7. Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
‘Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, 
Pháp đã được đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, trẫm 
đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận trẫm là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ 
hôm nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời trẫm về bữa 
thọ trai vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời 
bằng thái độ im lặng.  
 
 
 
 

8. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha hiểu được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha đã cho người chuẩn bị thức ăn hảo hạng loại cứng 
loại mềm rồi sai người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi vào thành Rājagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 
một ngàn vị tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Vào 
lúc bấy giờ, chúa của chư Thiên Sakka đã biến thành hình dáng của người 
thanh niên đi phía trước hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu ngâm nga 
những lời kệ này: 
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9. “Danto dantehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto vippamuttehi,  
siṅgīnikkhasavaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā.  

 
 

 Santo santehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto vippamuttehi,  
 siṅgīnikkhasavaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā.  
 
 

 Mutto muttehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto vippamuttehi,  
 siṅgīnikkhasavaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā.  
 
 

 Tiṇṇo tiṇṇehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto vippamuttehi,  
 siṅgīnikkhasavaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā.  
 
 

 Dasavāso dasabalo dasadhammavidū dasabhi cupeto, 
 so dasasataparivāro rājagahaṃ pāvisi bhagavā ”ti.  
 
 

Manussā sakkaṃ devānamindaṃ passitvā evamāhaṃsu: “Abhirūpo 
vatāyaṃ māṇavako. Dassanīyo vatāyaṃ māṇavako. Pāsādiko vātāyaṃ 
māṇavako. Kassa nu kho ayaṃ māṇavako ”ti? Evaṃ vutte sakko 
devānamindo te manusse gāthāya ajjhabhāsi:  
 
 

 “Yo dhīro sabbadhi danto suddho appaṭipuggalo,  
 arahaṃ sugato loke tassāhaṃ paricārako ”ti.  
 
 

10. Atha kho bhagavā yena rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 
nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ 
bhikkhusaṅghena. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro buddha-
pamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā 
santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ oṇītapattapāṇiṃ 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnassa kho rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa etadahosi: “Kattha nu kho bhagavā vihareyya, yaṃ assa gāmato 
neva atidūre na accāsanna1 gamanāgamanasampannaṃ aṭṭhikānaṃ 
aṭṭhikānaṃ manussānaṃ abhikkamanīyaṃ divā appakiṇṇaṃ2 rattiṃ 
appasaddaṃ appanigghosaṃ vijanavātaṃ manussarāhaseyyakaṃ 
paṭisallānasārappan ”ti. Atha kho rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 
etadahosi: “Idaṃ kho amhākaṃ veḷuvanaṃ uyyānaṃ gāmato neva atidūre 
na accāsanne gamanāgamanasampannaṃ aṭṭhikānaṃ aṭṭhikānaṃ 
manussānaṃ abhikkamanīyaṃ divā appakiṇṇaṃ rattiṃ appasaddaṃ 
appanigghosaṃ vijanavātaṃ manussarāhaseyyakaṃ paṭisallānasāruppaṃ. 
Yannūnāhaṃ veḷuvanaṃ uyyānaṃ buddhapamukhassa bhikkhusaṅghassa 
dadeyyan ”ti.  

 
                                                   
1 na accāsanne - Ma, PTS; naccāsanne - Tovi.   2 appākiṇṇaṃ - Ma, PTS. 
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9. “Vị đã tự rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây 
là các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát. Với 
sắc màu vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha. 
 

Vị đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước 
đây là các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát. 
Với sắc màu vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha. 
 

Vị đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là 
các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc 
màu vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha. 
 

Vị đã tự vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là 
các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc 
màu vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha. 
 

Đấng Thập Trú,[*] Thập Lực, bậc thông hiểu mười pháp,[*] và đã thành 
đạt mười điều,[*] đức Thế Tôn ấy được tháp tùng bởi một ngàn vị đã đi vào 
thành Rājagaha.”  

 
Dân chúng sau khi nhìn thấy chúa của chư Thiên Sakka đã nói như vầy: -

“Chàng thanh niên trẻ này thật đẹp trai! Chàng thanh niên trẻ này thật duyên 
dáng! Chàng thanh niên trẻ này thật đáng tin! Chàng thanh niên trẻ này là 
thuộc về ai vậy?” Khi được nói như thế, chúa của chư Thiên Sakka đã nói với 
đám người ấy bằng bài kệ này: 

 
“Vị nào là bậc trí tuệ, đã được rèn luyện về mọi mặt, là vị trong sạch, 

không có đối thủ, là bậc A-la-hán, đấng Thiện Thệ ở thế gian, ta là người 
phục vụ cho vị ấy.” 

 
10. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến tư dinh của đức vua Seniya Bimbisāra 

xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng 
với hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn 
tay đã rời khỏi bình bát, đức vua đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối với ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc 
lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến 
mỗi khi có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít 
tiếng ồn, gió bị hạn chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền 
tịnh.” Rồi đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Khu 
vườn Veḷuvana này của chúng ta là không xa làng mạc lắm, cũng không quá 
gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước 
muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng ồn, gió bị hạn 
chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh, hay là ta nên dâng 
khu vườn Veḷuvana đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu?” 
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11. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro sovaṇṇamayaṃ bhiṅkāraṃ1 
gahetvā bhagavato onojesi: “Etāhaṃ bhante, veḷuvanaṃ uyyānaṃ buddha-
pamukhassa saṅghassa2 dammī ”ti. Paṭiggahesi bhagavā ārāmaṃ. Atha kho 
bhagavā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ dhammiyā kathāya 
sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā 
pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave ārāman ”ti.  
 
 

 
12. Tena kho pana samayena sañjayo3 paribbājako rājagahe paṭivasati 

mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ aḍḍhateyyehi paribbājakasatehi. 
Tena kho pana samayena sāriputtamoggallānā sañjaye paribbājake 
brahmacariyaṃ caranti. Tehi katikā katā hoti: “Yo paṭhamaṃ amataṃ 
adhigacchati, so itarassa ārocetū ”ti.4 Atha kho āyasmā assaji pubbaṇha-
samayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi, 
pāsādikena abhikkantena paṭikkantena ālokitena vilokitena sammiñjitena 
pasāritena okkhittacakkhu iriyāpathasampanno.  
 
 

 
13. Addasā kho sāriputto paribbājako āyasmantaṃ assajiṃ rājagahe 

piṇḍāya carantaṃ pāsādikena abhikkantena paṭikkantena ālokitena 
vilokitena sammiñjitena pasāritena okkhittacakkhuṃ iriyāpathasam-
pannaṃ, disvānassa etadahosi: “Ye vata loke arahanto vā arahattamaggaṃ 
vā samāpannā, ayaṃ tesaṃ bhikkhu5 aññataro. Yannūnāhaṃ imaṃ 
bhikkhuṃ upasaṅkamitvā puccheyyaṃ: Kaṃ ’si tvaṃ āvuso, uddissa 
pabbajito? Ko vā te satthā? Kassa vā tvaṃ dhammaṃ rocesī ”ti?  
 
 

 
14. Atha kho sāriputassa paribbājakassa etadahosi: “Akālo kho imaṃ 

bhikkhuṃ pucchituṃ, antaragharaṃ paviṭṭho piṇḍāya carati. Yannūnāhaṃ 
imaṃ bhikkhuṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandheyyaṃ, atthikehi upaññātaṃ 
maggan ”ti. Atha kho āyasmā assaji rājagahe piṇḍāya caritvā piṇḍapātaṃ 
ādāya paṭikkami. Atha kho sāriputto6 paribbājako yenāyasmā assaji 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā ayasmatā assajinā saddhiṃ sammodi. 
Sammodanīyaṃ kathaṃ sārānīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. 
Ekamantaṃ ṭhito kho sāriputto paribbājako āyasmantaṃ assajiṃ etadavoca: 
“Vippasannāni kho te āvuso, indriyāni. Parisuddho chavivaṇṇo pariyodāto. 
Kaṃ ’si tvaṃ āvuso, uddissa pabbajito? Ko vā te satthā? Kassa vā tvaṃ 
dhammaṃ rocesī ”ti?  

                                                   
1 bhiṅgāraṃ - Syā.    3 sañcayo - Ma.  4 so ārocetū ti - PTS.  
2 bhikkhusaṅghassa - Ma, Syā, PTS. 5 bhikkhūnaṃ - PTS.  6 sāriputtopi - Ma. 
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11. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã cầm lấy bình nước 
làm bằng vàng rưới nước lên đức Thế Tôn (nói rằng): - “Bạch ngài, trẫm dâng 
khu vườn Veḷuvana này đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu.” Đức 
Thế Tôn đã thọ lãnh khu vườn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 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 (thọ nhận) khu vườn.”  
 
 
 
 

12. Vào lúc bấy giờ, vị du sĩ Sañjaya cư trú tại thành Rājagaha cùng với 
tập thể du sĩ đông đảo gồm có hai trăm năm mươi vị du sĩ. Vào lúc bấy giờ, 
Sāriputta và Moggallāna thực hành Phạm hạnh theo du sĩ Sañjaya. Họ đã 
giao ước với nhau rằng: “Người nào chứng đạt sự bất tử trước phải thông báo 
cho vị kia hay.” Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Assaji đã mặc y cầm y bát đi 
vào thành Rājagaha để khất thực. Vị ấy có mắt nhìn xuống, đã thành tựu các 
oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử 
động co duỗi.  
 
 
 
 

13. Du sĩ Sāriputta đã nhìn thấy đại đức Assaji, là vị có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc 
nhìn ngắm, khi cử động co duỗi, đang đi khất thực trong thành Rājagaha. 
Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị 
thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi rằng: ‘Thưa đại đức, 
đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào?’ hoặc là ‘Ai là thầy của đại 
đức?’ hoặc là ‘Đại đức ưa thích pháp của vị nào?’”  
 
 
 
 

14. Khi ấy, du sĩ Sāriputta đã khởi ý điều này: “Không phải lúc để hỏi vị tỳ 
khưu này, vị ấy đã đi vào xóm nhà và đang đi khất thực. Hay là ta nên đi sát 
theo sau vị tỳ khưu này là vị biết đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ 
mong cầu sự lợi ích?” Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rājagaha 
xong đại đức Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Khi ấy, du sĩ 
Sāriputta đã đi đến gần đại đức Assaji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đại 
đức Assaji, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã 
đứng một bên, du sĩ Sāriputta đã nói với đại đức Assaji điều này: - “Thưa đại 
đức, các giác quan của ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng 
và thuần khiết. Thưa đại đức, đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị 
nào? Ai là thầy của đại đức? Đại đức ưa thích pháp của vị nào?”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 84

15. “Atthāvuso mahāsamaṇo sakyaputo sakyakulā pabbajito. Tāhaṃ 
bhagavantaṃ uddissa pabbajito. So ca me bhagavā satthā, tassa cāhaṃ 
bhagavato dhammaṃ rocemī ”ti. “Kiṃvādī panāyasmato satthā kimakkhāyī 
ti?” “Ahaṃ kho āvuso, navo acirapabbajito. Adhunāgato imaṃ dhamma-
vinayaṃ, na tāhaṃ sakkomi vitthārena dhammaṃ desetuṃ. Api ca te 
saṅkhittena atthaṃ vakkhāmī ”ti. Atha kho sāriputto paribbājako 
āyasmantaṃ assajiṃ etadavoca: “Hotu āvuso.  

 
 Appaṃ vā bahuṃ vā bhāsassu atthaññeva me brūhi,  
 attheneva me attho kiṃ kāhasi vyañjanaṃ bahun ”ti.  

 
Atha kho āyasmā assaji sāriputtassa paribbājakassa imaṃ dhamma-

pariyāyaṃ abhāsi:  

 
 “Ye dhammā hetuppabhavā tesaṃ hetuṃ tathāgato āha,  
 tesañca yo nirodho evaṃvādī mahāsamaṇo ”ti.  

 
Atha kho sāriputtassa paribbājakassa imaṃ dhammapariyāyaṃ sutvā 

virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudaya-
dhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  

 
 “Eseva dhammo yadi tāvadeva paccabyathā1 padamasokaṃ,  
 adiṭṭhaṃ abbhatītaṃ bahukehi kappanahutehī ”ti.  

 
16. Atha kho sāriputto paribbājako yena moggallāno paribbājako 

tenupasaṅkami. Addasā kho moggalāno paribbājako sāriputtaṃ 
paribbājakaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna sāriputtaṃ paribbājakaṃ 
etadavoca: “Vippasannāni kho te āvuso, indriyāni. Parisuddho chavivaṇṇo 
pariyodāto. Kacci no tvaṃ2 āvuso, amatamadhigato ”ti? “Āmāvuso, amataṃ 
adhigato ”ti. “Yathā kathampana tvaṃ āvuso, amataṃ adhigato ”ti? 
“Idhāhaṃ āvuso, addasaṃ assajiṃ bhikkhuṃ rājagahe piṇḍāya carantaṃ 
pāsādikena abhikkantena paṭikkantena ālokitena vilokitena sammiñjitena 
pasāritena okkhittacakkhuṃ iriyāpathasampannaṃ. Disvāna me etadahosi: 
‘Ye vata loke arahanto vā arahantamaggaṃ vā samāpannā, ayaṃ tesaṃ 
bhikkhu aññataro. Yannūnāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā 
puccheyyaṃ: Kaṃ ’si tvaṃ āvuso, uddissa pabbajito? Ko vā te satthā? Kassa 
vā tvaṃ dhammaṃ rocesī ’ti? Tassa mayhaṃ āvuso etadahosi: ‘Akālo kho 
imaṃ bhikkhuṃ pucchituṃ, antaragharaṃ paviṭṭho piṇḍāya carati. 
Yannūnāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandheyyaṃ, atthikehi 
upaññātaṃ maggan ’ti.  

                                                   
1 paccabyattha - Ma; paccabyathā - Syā; paccavyathā - PTS. 
2 kacci nu tvaṃ - PTS, Syā, PTS. 
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15. - “Này đạo hữu, có vị đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng họ 
Sakya đã xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức 
Thế Tôn ấy là đạo sư của ta và ta ưa thích Pháp của đức Thế Tôn ấy.” - “Vị 
đạo sư của đại đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?” - “Này đạo hữu, 
ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với Pháp và Luật 
này, ta không thể thuyết giảng Giáo Pháp một cách chi tiết cho đạo hữu 
được; tuy nhiên ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt.” Khi ấy, du sĩ 
Sāriputta đã nói với đại đức Assaji điều này: - “Thưa đại đức, hãy là vậy đi.  

 
Xin hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng thuần ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ 

cần ý nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm chi?”  

 
Khi ấy, đại đức Assaji đã nói với du sĩ Sāriputta lời dạy này thuộc về Giáo 

Pháp: 

 
“Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về 

nhân của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy 
như thế.” 

 
Sau đó, khi đã nghe được lời dạy thuộc về Giáo Pháp này thì Pháp nhãn 

không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Sāriputta: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 

  
“Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 

Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã trôi qua 
hàng vạn kiếp.” 

 
16. Sau đó, du sĩ Sāriputta đã đi đến gặp du sĩ Moggallāna. Du sĩ 

Moggallāna đã nhìn thấy du sĩ Sāriputta từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã nói với du sĩ Sāriputta điều này: - “Này bạn, các giác quan của bạn 
thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Này bạn, chắc 
hẳn là bạn đã chứng đạt sự bất tử?” - “Này bạn, đúng vậy. Tôi đã chứng đạt 
sự bất tử.” - “Này bạn, bạn đã chứng đạt sự bất tử bằng cách như thế nào?” - 
“Này bạn, ở đây tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu Assaji, là vị có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc 
nhìn ngắm, khi cử động co duỗi, đang đi khất thực trong thành Rājagaha. 
Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: ‘Đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị 
thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi rằng: Thưa đại đức, 
đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? hoặc là: Ai là thầy của đại 
đức? hoặc là: Đại đức ưa thích pháp của vị nào?’ Này bạn, khi ấy tôi đây đã 
khởi ý điều này: ‘Không phải lúc để hỏi vị tỳ khưu này, vị ấy đã đi vào xóm 
nhà và đang đi khất thực, hay là ta nên đi sát theo sau vị tỳ khưu này là vị biết 
đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ mong cầu sự lợi ích?’  
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17. Atha kho āvuso, assaji bhikkhu rājagahe piṇḍāya caritvā piṇḍapātaṃ 
ādāya paṭikkami. Athakhvāhaṃ āvuso, yena assaji bhikkhu tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā assajinā bhikkhunā saddhiṃ sammodiṃ, sammodanīyaṃ 
kathaṃ sārānīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsiṃ. Ekamantaṃ ṭhito kho 
ahaṃ āvuso assajiṃ bhikkhuṃ etadavocaṃ: ‘Vippasannāni kho te āvuso, 
indriyāni. Parisuddho chavivaṇṇo pariyodāto. Kaṃ ’si tvaṃ āvuso, uddissa 
pabbajito? Ko vā te satthā? Kassa vā tvaṃ dhammaṃ rocesī ’ti?  
 
 

‘Atthāvuso mahāsamaṇo sakyaputto sakyakulā pabbajito. Tāhaṃ 
bhagavantaṃ uddissa pabbajito. So ca me bhagavā satthā. Tassa cāhaṃ 
bhagavato dhammaṃ rocemī ’ti. ‘Kiṃvādī panāyasmato satthā? Kimakkhāyī 
’ti? ‘Ahaṃ kho āvuso, navo acirapabbajito. Adhunāgato imaṃ dhamma-
vinayaṃ, na tāhaṃ sakkomi vitthārena dhammaṃ desetuṃ. Api ca te 
saṅkhittena atthaṃ vakkhāmī ’ti.1  
 
 
 ‘Appaṃ vā bahuṃ vā bhāsassu atthaññeva me brūhi,  
 attheneva me attho kiṃ kāhasi vyañjanaṃ bahun ’ti.  
 
 

Atha kho āvuso, assaji bhikkhu2 imaṃ dhammapariyāyaṃ abhāsi:  
 
 
 ‘Ye dhammā hetuppabhavā tesaṃ hetuṃ tathāgato āha,  
 tesañca yo nirodho evaṃvādī mahāsamaṇo ’”ti.  
 
 

Atha kho moggallānassa paribbājakassa imaṃ dhammapariyāyaṃ sutvā 
virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudaya-
dhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  
 
 
 “Eseva dhammo yadi tāvadeva paccabyathā padamasokaṃ,  
 adiṭṭhaṃ abbhatītaṃ bahukehi kappanahutehī ”ti.  
 
 

18. Atha kho moggallāno paribbājako sāriputtaṃ paribbājakaṃ 
etadavoca: “Gacchāma mayaṃ āvuso, bhagavato santike. So no bhagavā 
satthā ”ti. “Imāni kho āvuso aḍḍhateyyāni paribbājakasatāni amhe nissāya 
amhe sampassantā idha viharanti. Te ’pi tāva apalokema3 yathā te 
maññissanti, tathā karissantī ”ti.  

                                                   
1 atha khvāhaṃ āvuso, assajiṃ bhikkhuṃ etadavocaṃ hotu āvuso - Ma; aññesu potthakesu 
na dissate vākyamidaṃ. 
2 āyasmā assaji bhikkhu - Manupa, Tovi.    3 apalokāma - PTS, Manupa. 
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17. Này bạn, sau khi đi khất thực ở trong thành Rājagaha xong, vị tỳ khưu 
Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Này bạn, khi ấy tôi đã đi đến gần 
vị tỳ khưu Assaji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với vị tỳ khưu Assaji, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Này bạn, khi đã đứng 
một bên tôi đã nói với vị tỳ khưu Assaji điều này: ‘Thưa đại đức, các giác 
quan của ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. 
Thưa đại đức, đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của 
đại đức? Đại đức ưa thích pháp của vị nào?’  
 
 

‘Này đạo hữu, có vị đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng họ Sakya đã 
xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn 
ấy là đạo sư của ta và ta ưa thích Pháp của đức Thế Tôn ấy.’ ‘Vị đạo sư của đại 
đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?’ ‘Này đạo hữu, ta là vị mới tu, 
được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với Pháp và Luật này, ta không thể 
thuyết giảng Giáo Pháp một cách chi tiết cho đạo hữu được; tuy nhiên ta sẽ 
nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt.’  
 
 

‘Xin hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng thuần ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ 
cần ý nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm chi?’  
 
 

Này bạn, khi ấy vị tỳ khưu Assaji đã nói với tôi lời dạy khái quát về Giáo 
Pháp: 
 
 

‘Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về nhân 
của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như 
thế.’” 
 
 

Sau đó, khi đã nghe được lời dạy khái quát này về Giáo Pháp thì Pháp 
nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ 
Moggallāna: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản 
tánh hoại diệt.”  
 
 

“Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã trôi qua 
hàng vạn kiếp.” 
 
 

18. Sau đó, du sĩ Moggallāna đã nói với du sĩ Sāriputta điều này: - “Này 
bạn, chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của 
chúng ta.” - “Này bạn, hai trăm năm mươi du sĩ này sống ở đây đang nương 
tựa vào chúng ta, và đang trông nom chúng ta, chúng ta hãy thông báo đến 
các vị ấy, các vị suy tính như thế nào thì các vị sẽ làm như thế ấy.” 
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19. Atha kho sāriputtamoggallānā yena te paribbājakā tenupasaṅ-
kamiṃsu, upasaṅkamitvā te paribbājake etadavocuṃ: “Gacchāma mayaṃ 
āvuso, bhagavato santike. So no bhagavā satthā ”ti “Mayaṃ āyasmante 
nissāya āyasmante sampassantā idha viharāma. Sace āyasmantā 
mahāsamaṇe brahmacariyaṃ carissanti, sabbeva mayaṃ mahāsamaṇe 
brahmacariyaṃ carissāmā ”ti.  
 
 

Atha kho sāriputtamoggallānā yena sañjayo paribbājako tenupasaṅ-
kamiṃsu, upasaṅkamitvā sañjayaṃ paribbājakaṃ etadavocuṃ: “Gacchāma 
mayaṃ āvuso, bhagavato santike. So no bhagavā satthā ”ti “Alaṃ āvuso, mā 
gamittha, sabbeva tayo imaṃ gaṇaṃ pariharissāmā ”ti.  
 
 

Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho sāriputtamoggallānā sañjayaṃ 
paribbājakaṃ, etadavocuṃ: “Gacchāma mayaṃ āvuso, bhagavato santike. So 
no bhagavā satthā ”ti “Alaṃ āvuso, mā gamittha, sabbeva tayo imaṃ gaṇaṃ 
pariharissāmā ”ti.  
 
 

20. Atha kho sāriputtamoggallānā tāni aḍḍhateyyāni paribbājakasatāni 
ādāya yena veḷuvanaṃ tenupasaṅkamiṃsu. Sañjayassa pana paribbājakassa 
tattheva uṇhaṃ lohitaṃ mukhato uggañchi.  
 
 

Addasā kho bhagavā sāriputtamoggallāne1 dūrato ’va āgacchante, disvāna 
bhikkhū āmantesi: “Ete bhikkhave, dve sahāyā āgacchanti kolito upatisso ca. 
Etaṃ me sāvakayugaṃ bhavissati aggaṃ bhaddayugan ”ti.  
 
 
 “Gambhīre ñāṇavisaye anuttare upadhisaṅkhaye,  
 vimutte appatte veḷuvanaṃ atha ne satthā byākāsi.  
 
 
 Ete dve sahāyā āgacchanti2 kolito upatisso ca,  
 etaṃ me sāvakayugaṃ bhavissati aggaṃ bhaddayugan ”ti. 
 
 

21. Atha kho sāriputtamoggallānā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Labheyyāma mayaṃ bhante, bhagavato santike pabbajjaṃ, 
labheyyāma upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavā avoca, 
“Svākkhāto dhammo, caratha brahmacariyaṃ sammā dukkhassa 
antakiriyāyā ”ti. Sā ’va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.  

                                                   
1 te sāriputtamoggallāne - PTS.     2 āyanti - Manupa, Tovi. 
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19. Sau đó, Sāriputta và Moggallāna đã đi đến gặp các vị du sĩ ấy, sau khi 
đến đã nói với các vị du sĩ ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chúng tôi đi đến 
với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Chúng tôi 
sống ở đây nương tựa vào các đại đức, và đang trông nom các đại đức, nếu 
các đại đức sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn hết thảy tất cả chúng 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn.” 
 
 

Sau đó, Sāriputta và Moggallāna đã đi đến gặp du sĩ Sañjaya, sau khi đến 
đã nói với du sĩ Sañjaya điều này: - “Này đại đức, chúng tôi đi đến với đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Này các đại đức, 
thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này.” 
 
 

Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, Sāriputta và Moggallāna 
đã nói với du sĩ Sañjaya điều này: - “Này đại đức, chúng tôi đi đến với đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Này các đại đức, 
thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này.” 
 
 

20. Sau đó, Sāriputta và Moggallāna đã đưa hai trăm năm mươi du sĩ ấy 
đi đến Veḷuvana. Về phần du sĩ Sañjaya, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ 
miệng. 
 
 

Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Sāriputta và Moggallāna từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, họ là hai người 
bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đến. Họ sẽ trở thành một cặp đệ tử của ta, 
một cặp (đệ tử) xuất sắc, đứng đầu.”  
 
 

“Khi hai vị có lãnh vực trí tuệ thâm sâu, (đã chứng) Niết Bàn vô thượng, 
đã được giải thoát, còn chưa đến được Veluvana, bậc Đạo Sư đã nói với 
các vị (tỳ khưu) ấy rằng:  
 
 

Họ là hai người bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đến. Họ sẽ trở thành 
một cặp đệ tử của ta, một cặp (đệ tử) xuất sắc, đứng đầu.” 
 
 

21. Sau đó, Sāriputta và Moggallāna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự 
hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?” 
Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ 
đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy.  
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22. Tena kho pana samayena abhiññātā abhiññātā māgadhakā kulaputtā 
bhagavati brahmacariyaṃ caranti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Aputtakatāya paṭipanno samaṇo gotamo. Vedhabyāya paṭipanno samaṇo 
gotamo. Kulūpacchedāya paṭipanno samaṇo gotamo. Idāni tena1 jaṭila-
sahassaṃ pabbajitaṃ, imāni ca aḍḍhateyyāni paribbājakasatāni sañjeyyāni2 
pabbājitāni. Ime ca abhiññātā abhiññātā māgadhakā kulaputtā samaṇe 
gotame brahmacariyaṃ carantī ”ti. Apissu bhikkhū disvā imāya gāthāya 
codenti:  
 
 “Āgato kho mahāsamaṇo māgadhānaṃ giribbajaṃ,  
 sabbe sañjeyyake netvā3 kaṃ su ’dāni nayissatī ”ti.  
 

23. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, so saddo ciraṃ bhavissati. Sattāhameva 
bhavissati. Sattāhassa accayena antaradhāyissati. Tena hi bhikkhave, ye 
tumhe imāya gāthāya codenti:  
 
 Āgato kho mahāsamaṇo māgadhānaṃ giribbajaṃ,  
 sabbe sañjeyyake netvā kaṃ su ’dāni nayissatī ”ti.  
 

Te tumhe imāya gāthāya paṭicodetha:  
 
 “Nayanti ve mahāvīrā saddhammena tathāgatā,  
 dhammena nayamānānaṃ4 kā usūyā5 vijānatan ”ti.  
 

Tena kho pana samayena manussā bhikkhū disvā imāya gāthāya codenti:  
 
 “Āgato kho mahāsamaṇo māgadhānaṃ giribbajaṃ,  
 sabbe sañjeyyake netvā kaṃ su ’dāni nayissatī ”ti.  
 

Bhikkhū te manusse imāya paṭicodenti:  
 
 “Nayanti ve mahāvīrā saddhammena tathāgatā,  
 dhammena nayamānānaṃ kā usūyā vijānatan ”ti.  
 

24. Manussā6 ‘dhammena kira samaṇā sakyaputtiyā nenti no adhammenā 
’ti. Sattāhameva so saddo ahosi. Sattāhassa accayena antaradhāyi.  
 

Sāriputtamoggallānapabbajjā niṭṭhitā.  
 

Catutthakabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 anena - Ma, PTS.     4 nīyamānānaṃ - Syā. 
2 sañcayāni - Ma; sañjayāni - Syā, PTS, Tovi.  5 kā usuyyā - Syā, PTS. 
3 sañjaye netvāna - Ma, Syā, PTS.   6 manussā evamāhaṃsu - Syā. 
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22. Vào lúc bấy giờ, những người con trai gia đình danh giá ở xứ Magadha 
là những người có nhiều tiếng tăm thực hành Phạm hạnh theo đức Thế Tôn. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Sa-môn Gotama đã tạo ra 
khuynh hướng không con cái, Sa-môn Gotama đã gây nên cảnh vợ không 
chồng, Sa-môn Gotama đã gây nên sự đổ vỡ của các gia đình. Hiện nay, cùng 
với ông ta một ngàn vị đạo sĩ bện tóc đã xuất gia, hai trăm năm mươi du sĩ 
này của Sañjaya đã xuất gia, và những người con trai gia đình danh giá này ở 
xứ Magadha là những người có nhiều tiếng tăm đang thực hành Phạm hạnh 
theo Sa-môn Gotama.” Hơn nữa, khi gặp các vị tỳ khưu họ đã quở trách bằng 
bài kệ này: 
 

“Quả là vị đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. 
Sau khi đã dẫn đi toàn bộ Sañjaya, giờ đây sẽ dẫn người nào đi?” 
 

23. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tiếng đồn đãi ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ được bảy ngày, khi 
trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất. Này các tỳ khưu, chính vì việc ấy những 
người nào quở trách các ngươi bằng bài kệ này: 
 

Quả là vị đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ Sañjaya, giờ đây sẽ dẫn người nào đi?”  
 

Các ngươi hãy quở trách lại họ bằng bài kệ này: 
 

“Đúng vậy, các bậc Đại Hùng các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh 
Pháp. Những người có sự nhận thức thì có điều ganh tỵ gì với những vị 
đang dẫn đi bằng Chánh Pháp?”  
 

Vào lúc bấy giờ, dân chúng khi gặp các vị tỳ khưu đã quở trách bằng bài 
kệ này: 
 

“Quả là vị đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. 
Sau khi đã dẫn đi toàn bộ Sañjaya, giờ đây sẽ dẫn người nào đi?”  
 

Các vị tỳ khưu đã quở trách lại những người ấy bằng bài kệ này: 
 

“Đúng vậy, các bậc Đại Hùng các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh 
Pháp. Những người có sự nhận thức thì có điều ganh tỵ gì với những vị 
đang dẫn đi bằng Chánh Pháp?”  
 

24. Dân chúng nghĩ rằng: - “Nghe nói các Sa-môn Thích tử dẫn dắt bằng 
Chánh Pháp không phải bằng Phi Pháp.” Tiếng đồn ấy đã tồn tại chỉ có bảy 
ngày, sau khi trải qua bảy ngày đã biến mất.  
 

Dứt sự xuất gia của Sāriputta và Moggallāna. 
 

Dứt tụng phẩm thứ tư. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhū anupajjhāyakā1 anovadiyamānā 
ananusāsiyamānā dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya 
caranti. Manussānaṃ2 bhuñjamānānaṃ upari bhojanepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmenti, upari khādanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti, upari sāyanīyepi 
uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti, upari pānīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti, 
sāmaṃ sūpampi odanampi viññāpetvā bhuñjanti, bhattaggepi uccāsaddā 
mahāsaddā viharanti.  
 
 
 
 

2. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 
sakyaputtiyā dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya carissanti? 
Manussānaṃ bhuñjamānānaṃ upari bhojanepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmessanti, upari khādanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmessanti, upari 
sāyanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmessanti, upari pānīyepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmessanti, sāmaṃ sūpampi odanampi viññāpetvā bhuñjissanti, 
bhattaggepi uccāsaddā mahāsaddā viharissanti, seyyathāpi brahmaṇā 
brāhmaṇabhojane ”ti?  
 
 
 
 

3. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā, santuṭṭhā lajjino 
kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
bhikkhū dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya carissanti? 
Manussānaṃ bhuñjamānānaṃ upari bhojanepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmessanti, upari khādanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmessanti, upari 
sāyanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmessanti, upari pānīyepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmessanti, sāmaṃ sūpampi odanampi viññāpetvā bhuñjissanti, 
bhattaggepi uccāsaddā mahāsaddā viharissantī ”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

4. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
bhikkhū dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya caranti? 
Manussānaṃ bhuñjamānānaṃ upari bhojanepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti, 
upari khādanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti, upari sāyanīyepi uttiṭṭha-
pattaṃ upanāmenti, upari pānīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti, sāmaṃ 
sūpampi odanampi viññāpetvā bhuñjanti, bhattaggepi uccāsaddā 
mahāsaddā viharantī ”ti?  

                                                   
1 anupajjhāyakā anācariyakā - Ma.   2 te manussānaṃ - PTS, Tovi. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không có thầy tế độ, trong khi không 
được giáo huấn và không được giảng dạy nên mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. Trong khi dân 
chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, 
các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, các vị đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị, các vị đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các 
vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn.  
 
 

 
2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 

Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn các vị lại đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức ăn loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
ăn có hương vị, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị 
còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo 
nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong bữa ăn của các 
Bà-la-môn vậy?”  
 
 

 
3. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 

tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các vị tỳ khưu lại 
mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi 
đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có 
hương vị, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự 
mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự 
ồn ào ở trong nhà ăn vậy?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  
 
 

 
4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 

chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy 
cách rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã 
mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại cứng, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương 
vị, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu 
cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn, có đúng không vậy?”  
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5. “Saccaṃ bhagavā ”ti.1 Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ2 
bhikkhave, tesaṃ moghapurisānaṃ ananulomikaṃ appatirūpaṃ 
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, 
moghapurisā dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya carissanti, 
manussānaṃ bhuñjamānānaṃ upari bhojanepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmessanti, upari khādanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmessanti, upari 
sāyanīyepi uttiṭṭhapattaṃ upanāmessanti, upari pānīyepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmessanti, sāmaṃ sūpampi odanampi viññāpetvā bhuñjissanti, 
bhattaggepi uccāsaddā mahāsaddā viharissanti? Netaṃ bhikkhave, 
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ 
bhikkhave, appasannānaṃ ceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ 
aññathattāyā ”ti.  
 
 
 
 

6. Atha kho bhagavā te bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā 
dubharatāya dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhiyā3 saṅgaṇikāya 
kosajjassa avaṇṇaṃ bhāsitvā anekapariyāyena subharatāya supposatāya 
appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa dhutassa pāsādikassa apacayassa 
viriyārambhassa4 vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ 
tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 
 

“Anujānāmi, bhikkhave, upajjhāyaṃ. Upajjhāyo bhikkhave, saddhi-
vihārikamhi puttacittaṃ upaṭṭhapessati.5 Saddhivihāriko upajjhāyamhi 
pitucittaṃ upaṭṭhapessati. Evaṃ te aññamaññaṃ sagāravā sappatissā 
sabhāgavuttino6 viharantā imasmiṃ dhammavinaye vuddhiṃ virūḷhiṃ 
vepullaṃ āpajjissanti.  
 
 
 
 

Evañca pana bhikkhave, upajjhāyo gahetabbo: Ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
karitvā pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa 
vacanīyo: “Upajjhāyo me bhante, hohi. Upajjhāyo me bhante, hohi. 
Upajjhāyo me bhante, hohī ”ti. “Sāhū ”ti vā “Lahū ”ti vā “Opāyikan ”ti vā 
“Patirūpan ”ti vā “Pāsādikena sampādehī ”ti vā kāyena viññāpeti, vācāya 
viññāpeti, kāyena vācāya viññāpeti, gahito hoti upajjhāyo. Na kāyena 
viññāpeti, na vācāya viññāpeti, na kāyena vācāya viññāpeti, na gahito hoti 
upajjhāyo.  
 

                                                   
1 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paññāyati.  4 viriyārambhassa - Ma.  
2 ananucchavikaṃ - Ma, Syā.    5 upaṭṭhāpessati - Tovi, Manupa, PTS. 
3 asantuṭṭhitāya - Ma; asantuṭṭhatāya - Syā. 6 sabhāgavuttikā - Syā, Tovi, Manupa. 
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5. - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, 
không nên làm! Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại mặc y luộm 
thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất 
thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía 
trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn 
loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị, 
các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu 
cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có 
niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” 
 
 

6. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: 
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy tế độ. Này các tỳ khưu, vị thầy tế 
độ sẽ gợi lên ở người đệ tử 1 tâm của người con và người đệ tử sẽ gợi lên ở vị 
thầy tế độ tâm của người cha. Như thế, trong khi sống cùng nhau có sự tôn 
kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn 
mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong Pháp và Luật này.  
 
 

Và này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên được xác định như vầy: (Người đệ 
tử) nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói như vầy: “Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch 
ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ 
của con.” (Vị thầy tế độ nên nói rằng): “Tốt rồi!” hay là “Được nhẹ nhàng 
rồi!” hay là “Đúng rồi!” hay là “Được phù hợp rồi!” hay là “Hãy làm cho 
thành tựu với sự hoan hỷ!” (Nếu) vị (thầy tế độ) bày tỏ bằng thân, bày tỏ 
bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì vị thầy tế độ đã được xác định. 
(Nếu) vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ 
bằng thân và lời nói, vị thầy tế độ đã không được xác định.  

                                                   
1 saddhivihārika: dịch sát theo từ là: ‘vị sống chung trú xá.’ 
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9. Saddhivihārikena bhikkhave, upajjhāyamhi sammā vattitabbaṃ. 
Tatrāyaṃ sammā vattanā: Kālasseva vuṭṭhāya upāhanā omuñcitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā dantakaṭṭhaṃ dātabbaṃ, mukhodakaṃ dātabbaṃ, 
āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Sace yāgu hoti, bhājanaṃ dhovitvā yāgu 
upanāmetabbā. Yāgupītassa1 udakaṃ datvā bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ 
katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena2 dhovitvā paṭisāmetabbaṃ.  
 
 
 

10. Upajjhāyamhi vuṭṭhite, āsanaṃ uddharitabbaṃ. Sace so deso uklāpo, 
so deso sammajjitabbo. Sace upajjhāyo gāmaṃ pavisitukāmo hoti, 
nivāsanaṃ dātabbaṃ paṭinivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. Kāyabandhanaṃ 
dātabbaṃ. Saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo dātabbā. Dhovitvā patto saudako3 
dātabbo. Sace upajjhāyo pacchāsamaṇaṃ ākaṅkhati, timaṇḍalaṃ 
paṭicchādentena parimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ bandhitvā 
saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā dhovitvā 
pattaṃ gahetvā upajjhāyassa pacchāsamaṇena hotabbaṃ. Nātidūre 
gantabbaṃ. Nāccāsanne gantabbaṃ. Pattapariyāpannaṃ paṭiggahetabbaṃ. 
 
 
 

11. Na upajjhāyassa bhaṇamānassa antarantarā kathā opātetabbā. 
Upajjhāyo āpatti sāmantā bhaṇamāno nivāretabbo. Nivattantena 
paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ 
paṭiggahebbaṃ. Paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ. Nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. 
Sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti, muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ. Na ca uṇhe 
cīvaraṃ niḍḍahitabbaṃ.4 Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ.5 Cīvaraṃ 
saṅgharantena6 caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussādetvā7 cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ5 
“Mā majjhe bhaṅgo ahosī ”ti. Obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ. 
 
 
 

12. Sace piṇḍapāto hoti, upajjhāyo ca bhuñjitukāmo hoti, udakaṃ datvā 
piṇḍapāto upanāmetabbo. Upajjhāyo pānīyena pucchitabbo. Bhuttāvissa 
udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃ-
santena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe othāpetabbo. Na ca uṇhe 
patto niḍḍahitabbo. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena 
ekena hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhā mañcaṃ vā heṭṭhā 
pīṭhaṃ vā parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitāya bhūmiyā 
patto nikkhipitabbo. Cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ 
gahetvā ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato 
antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. 

  

                                                   
1 yāguṃ pītassa - Ma, PTS. 4 nidahitabbaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 appaṭighaṃsantena - Ma. 5 saṃharitabbaṃ - Syā, PTS. 
3 patto sodako - Ma.  6 saṃharantena - Syā, PTS. 7 ussāretvā - Ma, PTS. 
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9. Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành bổn phận đúng đắn đối với 
vị thầy tế độ. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: Nên thức dậy 
vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi nên dâng gỗ chà 
răng, nên dâng nước súc miệng, và nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên 
rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước, nên 
nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi đem 
cất.  
 

 
10. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có 

rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý định đi vào làng, nên 
trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt lưng, 
nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm nước 
sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị Sa-môn hầu cận đi theo, 
(người đệ tử) nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây 
thắt lưng, gấp y hai lớp thành nếp rồi đắp lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát 
và cầm lấy, rồi nên đi theo làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy tế độ. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi.  
 

 
11. Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi 

thầy tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở 
về, nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế 
kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót trong 
(trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ hôi, nên 
phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp 
y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ 
rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.”1 Nên đặt dây thắt lưng ở 
phần y đã gấp lại. 
 

 
12. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 

nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng 
y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để 
mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y xuống.  

                                                   
1 Nếu gấp đôi y lại sẽ có đường gấp ở chính giữa, và trong khi thường xuyên làm như vậy thì 
phần chính giữa này sẽ bị sờn. Cách gấp y như vầy để hạn chế điều ấy (VinA. v, 979).  
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13. Upajjhāyamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ 
pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ. Sace so deso uklāpo hoti, so 
deso sammajjitabbo. Sace upajjhāyo nāhāyitukāmo hoti, nahānaṃ 
paṭiyādetabbaṃ. Sace sītena attho hoti, sītaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena 
attho hoti, uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ.  
 
 
 
 

14. Sace upajjhāyo jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti, cuṇṇaṃ 
sannetabbaṃ, mattikā temetabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya upajjhāyassa 
piṭṭhito gantvā jantāgharapīṭhaṃ datvā cīvaraṃ paṭiggahetvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbaṃ, cuṇṇaṃ dātabbaṃ, mattikā dātabbā. Sace ussahati 
jantāgharaṃ pavisitabbaṃ. Jantāgharaṃ pavisantena mattikāya mukhaṃ 
makkhetvā purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharaṃ pavisitabbaṃ. 
Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na navā bhikkhū āsanena 
paṭibāhetabbā. Jantāghare upajjhāyassa parikammaṃ kātabbaṃ. 
Jantāgharā nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca 
paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ.  
 
 
 
 

15. Udakepi upajjhāyassa parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena paṭhama-
taraṃ uttaritvā attano gattaṃ vodakaṃ katvā nivāsetvā upajjhāyassa gattato 
udakaṃ pamajjitabbaṃ. Nivāsanaṃ dātabbaṃ. Saṅghāṭi dātabbā. 
Jantāgharapīṭhaṃ ādāya paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. 
Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Upajjhāyo 
pānīyena pucchitabbo. Sace uddisāpetukāmo hoti, uddisāpetabbo. Sace 
paripucchitukāmo hoti, paripucchitabbo.  
 
 
 
 

16. Yasmiṃ vihāre upajjhāyo viharati, sace so vihāro uklāpo hoti, sace 
ussahati, sodhetabbo. Vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ 
nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Nisīdanapaccattharaṇaṃ nīharitvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Bhisibimbohanaṃ nīharitvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbaṃ. Mañco nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena 
asaṃghaṭṭannena kavāṭapiṭṭhaṃ1 nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. 
Pīṭhaṃ nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena 
kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Mañcapāṭipadakā 
nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbā.  

  

                                                   
1 kavāṭapīṭhaṃ itipi pāṭho. 
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13. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có 
nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, 
nên chuẩn bị nước nóng.  
 
 
 
 

 
14. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên 

tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía sau lưng 
và trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và để xuống 
một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà 
tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín 
cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) 
các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới 
tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời 
khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả 
phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi.  
 
 
 
 

 
15. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tắm xong nên đi ra 

(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy 
tế độ về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh (thầy) 
đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 
 
 
 
 

 
16. Ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực 

thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, 
nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc.  
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17. Kheḷamallako nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Apassena-
phalakaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ 
yathāpaññattaṃ sallakkhetvā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Sace 
vihāre santānakaṃ hoti, ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. Ālokesandhi-
kaṇṇabhāgā pamajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti kaṇṇakitā hoti, 
coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kālavaṇṇakatā bhūmi kaṇṇakitā 
hoti, coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace akatā hoti bhūmi udakena 
paripphosetvā1 sammajjitabbā: “Mā vihāro rajena ūhaññī ”ti.  
 
 

 
18. Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ 

otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā2 atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. 
Mañcapaṭipādakā otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne ṭhapetabbā. 
Mañco otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā2 nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃ-
santena3 asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathāpaññattaṃ 
paññāpetabbo. Pīṭhaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā2 nīcaṃ katvā 
sādhukaṃ aparighaṃsantena3 asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā 
yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Bhisibimbohanaṃ otāpetvā sodhetvā 
papphoṭetvā2 atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Nisīdana-
paccattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ 
paññāpetabbaṃ. Kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne 
ṭhapetabbo. Apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne 
ṭhapetabbaṃ.  
 
 

 
19. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena 

pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhā mañcaṃ vā heṭṭhā pīṭhaṃ vā 
parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitāya bhūmiyā patto 
nikkhipitabbo. Cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā 
ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ 
orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 

 
20. Sace puratthimā sarajā vātā vāyanti, puratthimā vātapānā 

thaketabbā. Sace pacchimā sarajā vātā vāyanti, pacchimā vātapānā 
thaketabbā. Sace uttarā sarajā vātā vāyanti, uttarā vātapānā thaketabbā. Sace 
dakkhiṇā sarajā vātā vāyanti, dakkhiṇā vātapānā thaketabbā. Sace sītakālo 
hoti divā vātapānā vivaritabbā rattiṃ thaketabbā. Sace uṇhakālo hoti, divā 
vātapānā thaketabbā rattiṃ vivaritabbā.  

  

                                                   
1 paripphositvā - Ma; parippositvā - PTS.   
2 pappoṭetvā - Syā.      3 appaṭighaṃsantena - Ma. 
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17. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván 
kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp 
đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có 
mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ 
thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lỗ, nên 
thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm 
loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu phần nền không 
được thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không nên để trú xá bị 
tràn ngập bụi bặm.”  
 
 
 
 

18. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng 
tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi 
đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không 
làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt 
như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, 
nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng 
tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ.  
 
 
 
 

19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 
 
 
 
 

20. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ 
hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các 
cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng 
nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ 
nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa 
sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 
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21. Sace pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti, pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ. Sace 
koṭṭhako uklāpo hoti, koṭṭhako sammajjitabbo. Sace upaṭṭhānasālā uklāpā 
hoti, upaṭṭhānasālā sammajjitabbā. Sace aggisālā uklāpā hoti, aggisālā 
sammajjitabbā. Sace vaccakuṭi uklāpā hoti, vaccakuṭi sammajjitabbā. Sace 
pānīyaṃ na hoti, pānīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace paribhojanīyaṃ na hoti, 
paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace ācamanakumbhiyā udakaṃ na hoti, 
ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.  
 

 
22. Sace upajjhāyassa anabhirati uppannā hoti, saddhivihārikena 

vūpakāsetabbo, vūpakāsāpetabbo, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace 
upajjhāyassa kukkuccaṃ uppannaṃ hoti, saddhivihārikena vinodetabbaṃ, 
vinodāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace upajjhāyassa diṭṭhi-
gataṃ uppannaṃ hoti, saddhivihārikena vivecetabbaṃ, vivecāpetabbaṃ, 
dhammakathā vāssa kātabbā.  
 

 
23. Sace upajjhāyo garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho, 

saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho upajjhāyassa 
parivāsaṃ dadeyyā ”ti?  
 

 
24. Sace upajjhāyo mūlāya paṭikassanāraho hoti, saddhivihārikena 

ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho upajjhāyaṃ mūlāya paṭikasseyyā 
”ti?  
 

 
25. Sace upajjhāyo mānattāraho hoti, saddhivihārikena ussukkaṃ 

kātabbaṃ:“Kinti nu kho saṅgho upajjhāyassa mānattaṃ dadeyyā ”ti?  
 

 
26. Sace upajjhāyo abbhānāraho hoti, saddhivihārikena ussukkaṃ 

kātabbaṃ:“Kinti nu kho saṅgho upajjhāyaṃ abbheyyā ”ti?  
 

 
27. Sace saṅgho upajjhāyassa kammaṃ kattukāmo hoti, tajjanīyaṃ vā 

niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, 
saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho upajjhāyassa 
kammaṃ na kareyya, lahutāya1 vā pariṇāmeyyā ”ti? Kataṃ vā panassa hoti 
saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā 
paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho upajjhāyo sammā vatteyya, lomaṃ pāteyya, netthāraṃ 
vatteyya, saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyā ”ti?  

 

                                                   
1 lahukāya - Ma, PTS.  
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21. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 
 
 
 

22. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị thầy.  
 
 
 

23. Nếu thầy tế độ bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivāsa, người 
đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
parivāsa cho thầy tế độ?”  
 
 
 

24. Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người 
đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ 
về lại (hình phạt) ban đầu?”  
 
 
 

25. Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt mānatta, người đệ tử nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mānatta cho 
thầy tế độ?”  
 
 
 

26. Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế độ?”  
 
 
 

27. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để thầy 
tế độ có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?”  
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28. Sace upajjhāyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti, saddhivihārikena 
dhovitabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ 
dhovīyethā ”ti? Sace upajjhāyassa cīvaraṃ kātabbaṃ hoti, saddhivihārikena 
kātabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ 
karīyethā ”ti? Sace upajjhāyassa rajanaṃ pacitabbaṃ hoti, saddhivihārikena 
pacitabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho upajjhāyassa rajanaṃ 
pacīyethā ”ti? Sace upajjhāyassa cīvaraṃ rajetabbaṃ1 hoti, saddhivihārikena 
rajetabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ 
rajīyethā ”ti? Cīvaraṃ rajantena2 sādhukaṃ samparivattakaṃ sampari-
vattakaṃ rajetabbaṃ. Na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ.  
 
 

29. Na upajjhāyaṃ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo, na ekaccassa 
patto paṭiggahetabbo, na ekaccassa cīvaraṃ dātabbaṃ, na ekaccassa cīvaraṃ 
paṭiggahetabbaṃ, na ekaccassa parikkhāro dātabbo, na ekaccassa 
parikkhāro paṭiggahetabbo, na ekaccassa kesā chettabbā,3 na ekaccena kesā 
chedāpetabbā, na ekaccassa parikammaṃ kātabbaṃ, na ekaccena 
parikammaṃ kārāpetabbaṃ, na ekaccassa veyyāvacco4 kātabbo, na ekaccena 
veyyāvacco kārāpetabbo, na ekaccassa pacchāsamaṇena hotabbaṃ, na 
ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo, na ekaccassa piṇḍapāto nīharitabbo, na 
ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbā.  
 
 

30. Na upajjhāyaṃ anāpucchā gāmo pavisitabbo, na susānaṃ 
gantabbaṃ, na disā pakkamitabbā. Sace upajjhāyo gilāno hoti, yāvajīvaṃ 
upaṭṭhātabbo. Vuṭṭhānamassa āgametabban ”ti.  
 
 

Upajjhāyavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

  

                                                   
1 rajitabbaṃ - Ma, PTS.   3 chedetabbā - Ma, Syā, Tovi; chedātabbā - PTS. 
2 rajentena - Syā.    4 veyyāvaccaṃ - katthaci. 
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28. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy tế độ được giặt?” Nếu y của thầy 
tế độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm 
thế nào để y của thầy tế độ được may?” Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần 
phải nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
thuốc nhuộm của thầy tế độ được nấu?” Nếu y của thầy tế độ cần phải 
nhuộm, người đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để y của thầy tế độ được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bằng cách 
đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng.  
 
 

29. Không có phép của thầy tế độ, không nên cho bình bát đến người 
khác, không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến 
người khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng 
đến người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo 
tóc cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ 
người khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, 
không nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm Sa-môn hầu cận cho người 
khác, không nên nhận người khác làm Sa-môn hầu cận, không nên mang đồ 
ăn khất thực lại dùm người khác, không nên nhờ người khác mang dùm đồ 
ăn khất thực lại.  
 
 

30. Chưa xin phép thầy tế độ không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.”  
 
 

Dứt phận sự đối với thầy tế độ. 
 

***** 




