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VINAYAPIṬAKE 
 
 

MAHĀVAGGAPĀḶI  
 

DUTIYO BHĀGO  
 
 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.  
 

***** 
 
 

VI. BHESAJJAKKHANDHAKAṂ  
 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ sāradikena 
ābādhena phuṭṭhānaṃ yāgupi pītā uggacchati, bhattampi bhuttaṃ 
uggacchati. Te tena kisā honti lūkhā dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā 
dhamanisanthatagattā. Addasā kho bhagavā te bhikkhū kise lūkhe dubbaṇṇe 
uppaṇḍuppaṇḍukajāte dhamanisanthatagatte. Disvāna āyasmantaṃ 
ānandaṃ āmantesi: “Kinnukho ānanda etarahi bhikkhū kisā lūkhā dubbaṇṇā 
uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā ”ti?  
 
 

 
2. “Etarahi bhante bhikkhūnaṃ sāradikena ābādhena phuṭṭhānaṃ yāgupi 

pītā uggacchati, bhattampi bhuttaṃ uggacchati. Te tena kisā honti1 lūkhā 
dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā ”ti.  
 
 

 
3. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko 

udapādi: “Etarahi kho bhikkhūnaṃ sāradikena ābādhena phuṭṭhānaṃ 
yāgupi pītā uggacchati, bhattampi bhuttaṃ uggacchati. Te tena kisā lūkhā 
dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā. Kinnu kho ahaṃ 
bhikkhūnaṃ bhesajjaṃ anujāneyyaṃ, yaṃ bhesajjañceva assa bhesajja-
sammatañca lokassa, āhāratthañca2 phareyya, na ca oḷāriko āhāro 
paññāyeyyā ”ti.  

                                                   
1 honti - Syā, PTS, Sīmu ūnaṃ.      2 āhārattañ ca - PTS. 
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TẠNG LUẬT  
 
 

ĐẠI PHẨM 
 

TẬP HAI 
 
 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
 

***** 
 
 

VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM: 
 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa 
ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình 
nổi đầy gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy ốm o, cằn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy đã bảo đại đức 
Ānanda rằng: - “Này Ānanda, điều gì khiến các vị tỳ khưu trong lúc này lại 
ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?”  
 
 

 
2. - “Bạch ngài, trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh thuộc về 

mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì thế, 
các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân.”  
 
 

 
3. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 

suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn 
bệnh thuộc về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị 
mửa ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân 
hình nổi đầy gân. Vậy ta nên cho phép các vị tỳ khưu loại dược phẩm gì mà 
chính loại dược phẩm ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian ở thế 
gian, lại có thể dùng theo mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là 
loại thức ăn thông thường?”  
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4. Atha kho bhagavato etadahosi: “Imāni kho pañca bhesajjāni, 
seyyathīdaṃ sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ, bhesajjāni ceva 
bhesajjasammatāni ca lokassa, āhāratthañca pharanti, na ca oḷāriko āhāro 
paññāyati. Yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ imāni pañca bhesajjāni anujāneyyaṃ 
kāle paṭiggahetvā kāle paribhuñjitun ”ti.  
 
 

5. Atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ patisallānā vuṭṭhito etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Idha 
mayhaṃ bhikkhave, rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko 
udapādi: ‘Etarahi kho bhikkhūnaṃ sāradikena ābādhena phuṭṭhānaṃ yāgupi 
pītā uggacchati, bhattampi bhuttaṃ uggacchati. Te tena kisā lūkhā dubbaṇṇā 
uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā. Kinnu kho ahaṃ bhikkhūnaṃ 
bhesajjaṃ anujāneyyaṃ yaṃ kho1 bhesajjaṃ ceva assa, bhesajjasammatañca 
lokassa, āhāratthañca phareyya, na ca oḷāriko āhāro paññāyeyyā ’ti.  
 
 

6. Tassa mayhaṃ bhikkhave, etadahosi: ‘Imāni kho pañca bhesajjāni 
seyyathīdaṃ sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ, bhesajjāni ceva 
bhesajjasammatāni ca lokassa, āhāratthañca pharanti, na ca oḷāriko āhāro 
paññāyati. Yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ imāni pañca bhesajjāni anujāneyyaṃ 
kāle paṭiggahetvā kāle paribhuñjitun ’ti. Anujānāmi bhikkhave, tāni pañca 
bhesajjāni kāle paṭiggahetvā kāle paribhuñjitun ”ti.  
 
 

7. Tena kho pana samayena bhikkhū tāni pañca bhesajjāni kāle 
paṭiggahetvā kāle paribhuñjanti. Tesaṃ yānipi tāni pākatikāni lūkhāni 
bhojanāni, tānipi nacchādenti, pageva senesikāni.2 Te tena ceva sāradikena 
ābādhena phuṭṭhā iminā ca bhattacchādakena,3 tadubhayena bhiyyoso-
mattāya kisā honti lūkhā dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamani-
santhatagattā.  
 
 

8. Addasā kho bhagavā te bhikkhū bhiyyosomattāya kise lūkhe dubbaṇṇe 
uppaṇḍuppaṇḍukajāte dhamanisanthatagatte, disvāna āyasmantaṃ 
ānandaṃ āmantesi: “Kinnu kho ānanda, etarahi bhikkhū bhiyyosomattāya 
kisā lūkhā dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā ”ti?  
 
 

9. “Etarahi bhante bhikkhū tāni pañca bhesajjāni kāle paṭiggahetvā kāle 
paribhuñjanti. Tesaṃ yānipi tāni pākatikāni lūkhāni bhojanāni, tānipi 
nacchādenti, pageva senesikāni.2 Te tena ceva sāradikena ābādhena phuṭṭhā 
iminā ca bhattacchādakena,3 tadubhayena bhiyyosomattāya kisā lūkhā 
dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā ”ti.  

                                                   
1 kho - Ma, Syā ūnaṃ. 
2 sinehikāni - katthaci; sinesitāni - Ma.  
3 bhattācchādakena - Ma, Syā; bhattācchandakena - PTS; bhattācchannakena itipi. 
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4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Năm loại dược phẩm này như 
là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm tuy 
được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của thức 
ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ ta nên cho 
phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ 
dụng đúng thời?” 
 

5. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, ở đây trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng ta có ý nghĩ suy tầm 
như vầy đã sanh khởi: ‘Trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh thuộc 
về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì 
thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân. Vậy ta nên cho phép loại dược phẩm gì cho các tỳ khưu mà chính loại 
dược phẩm ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian, lại có thể dùng 
theo mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông 
thường?’  
 

6. Này các tỳ khưu, ta đây đã khởi ý điều này: ‘Năm loại dược phẩm này 
như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm 
tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của 
thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ ta nên 
cho phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và 
thọ dụng đúng thời?’ Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại dược 
phẩm ấy đúng thời và thọ dụng đúng thời.”1 
 

7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy đúng 
thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông 
thường và (ăn) các loại (thức ăn) có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy, không 
những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại thêm vào việc không 
chịu thu nạp thức ăn này nữa, vì hai điều ấy các vị càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa.  
 

8. Đức Thế Tôn đã nhận thấy các vị tỳ khưu ấy càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa, sau khi nhìn 
thấy đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, trong lúc này điều gì khiến 
các vị tỳ khưu càng trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân 
hình nổi đầy gân thêm hơn nữa?”  
 

9. - “Bạch ngài, lúc này các vị tỳ khưu nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy 
đúng thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô 
thông thường và (ăn) các loại (thức ăn) có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy, 
không những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại thêm vào việc 
không chịu thu nạp thức ăn này nữa, vì hai điều ấy các vị càng trở nên ốm o, 
cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa.”  

                                                   
1 Trong trường hợp liên quan đến vật thực, đúng thời là trước ngọ, phi thời là sau ngọ cho 
đến rạng đông của ngày kế (ND). 
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10. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, tāni pañca 
bhesajjāni paṭiggahetvā kālepi vikālepi paribhuñjitun ”ti.  
 

11. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ vasehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, vasāni 
bhesajjāni: acchavasaṃ macchavasaṃ susukāvasaṃ sūkaravasaṃ 
gadrabhavasaṃ kāle paṭiggahitaṃ kāle nippakkaṃ1 kāle saṃsattaṃ2 
telaparibhogena paribhuñjituṃ. Vikāle ce bhikkhave, paṭiggahitaṃ vikāle 
nippakkaṃ vikāle saṃsattaṃ, tañce paribhuñjeyya, āpatti tiṇṇaṃ 
dukkaṭānaṃ. Kāle ce bhikkhave, paṭiggahitaṃ vikāle nippakkaṃ vikāle 
saṃsattaṃ, tañce paribhuñjeyya, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. Kāle ce 
bhikkhave, paṭiggahitaṃ kāle nippakkaṃ vikāle saṃsattaṃ, tañce 
paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassa. Kāle ce bhikkhave, paṭiggahitaṃ kāle 
nippakkaṃ kāle saṃsattaṃ, tañce paribhuñjeyya, anāpattī ”ti.  
 

12. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ mūlehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, mūlāni 
bhesajjāni: haliddiṃ siṅgiveraṃ vacaṃ vacatthaṃ ativisaṃ kaṭukarohiṇiṃ 
usīraṃ bhaddamuttakaṃ, yāni vā panaññānipi atthi mūlāni bhesajjāni neva 
khādanīye khādanīyatthaṃ3 pharanti, na bhojanīye bhojanīyatthaṃ4 
pharanti, tāni paṭiggahetvā yāvajīvaṃ pariharituṃ, sati paccaye 
paribhuñjituṃ. Asati paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

13. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ mūlehi bhesajjehi 
piṭṭhehi attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, nisadaṃ nisadapotakan ”ti.5  
 

14. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ kasāvehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
kasāvāni bhesajjāni: nimbakasāvaṃ kuṭajakasāvaṃ paṭolakasāvaṃ6 siggava-
kasāvaṃ7 nattamālakasāvaṃ, yāni vā panaññānipi atthi kasāvāni8 bhesajjāni 
neva khādanīye khādanīyatthaṃ3 pharanti, na bhojanīye bhojanīyatthaṃ4 
pharanti, tāni paṭiggahetvā yāvajīvaṃ pariharituṃ, sati paccaye 
paribhuñjituṃ. Asati paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

15. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
paṇṇāni bhesajjāni: nimbapaṇṇaṃ kuṭajapaṇṇaṃ paṭolapaṇṇaṃ sulasi-
paṇṇaṃ kappāsipaṇṇaṃ,9 yāni vā panaññānipi atthi paṇṇāni bhesajjāni neva 
khādanīye khādanīyatthaṃ pharanti, na bhojanīye bhojanīyatthaṃ pharanti, 
tāni paṭiggahetvā yāvajīvaṃ pariharituṃ, sati paccaye paribhuñjituṃ. Asati 
paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 nipakkaṃ itipi - Syā, PTS.    7 phaggavakasāvaṃ - Ma;  
2 saṃsaṭṭhaṃ - Ma, Syā, PTS, Ṭīkā.      paggavakasāvaṃ - Syā;  
3 khādaniyattaṃ - PTS.        pakkavakasāvaṃ - PTS. 
4 bhojaniyattaṃ - PTS.      8 kasāvabhesajjāni - katthaci. 
5 nisadapotan ti - Avi, Tovi, PTS, Javi.   9 kappāsapaṇṇaṃ - Ma; 
6 paṭolakasāvaṃ - PTS ūnaṃ.      kappāsikapaṇṇaṃ - PTS.  



Tạng Luật - Đại Phẩm 2           Chương Dược Phẩm 

 7

10. 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 lãnh năm loại 
dược phẩm này và thọ dụng đúng thời luôn cả phi thời.”  

11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại mỡ (thú vật). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng chung với dầu ăn các dược phẩm là các loại mỡ 
(thú vật) như mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa đã được thọ 
lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, đã được trộn chung đúng thời. Này 
các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh phi thời, đã được nấu phi thời, đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm ba tội dukkaṭa. Này các 
tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu phi thời, và đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm hai tội dukkaṭa. Này các 
tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, và đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, và đã 
được trộn chung đúng thời, vị thọ dụng (vật ấy) vô tội.”  

12. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép các dược phẩm là các rễ cây như củ nghệ, củ gừng, rễ cây vacaṃ, rễ 
cây vaca trắng, rễ cây ngải cứu, rễ cây kaṭukarohiṇī, rễ loại cây có mùi thơm 
usīra, rễ loại cỏ có mùi thơm bhaddamuttaka, hoặc có các dược phẩm là các 
rễ cây khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo 
mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, 
được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi 
không có duyên cớ phạm tội dukkaṭa.  

13. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
dạng bột là các loại rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cối đá xay và cối đá xay loại nhỏ.”  

14. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại nước sắc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại nước sắc như nước sắc của cây 
nimba, nước sắc của cây kuṭaja, nước sắc của loại dưa dài paṭola, nước sắc 
của loại dây leo phaggava, nước sắc của cây nattamāla, hoặc có các dược 
phẩm là các loại nước sắc khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm 
nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh 
các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị 
thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội dukkaṭa.” 

15. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại lá cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các dược phẩm là các loại lá cây như lá cây nimba, lá cây kuṭaja, 
lá cây của loại dưa dài paṭola, lá cây húng quế, lá cây bông vải, hoặc có các 
dược phẩm là các loại lá cây khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng 
không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực 
mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ 
lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. 
Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội dukkaṭa.”  
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16. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ phalehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
phalāni bhesajjāni: viḷaṅgaṃ pipphaliṃ1 maricaṃ harīṭakaṃ vibhīṭakaṃ 
āmalakaṃ goṭṭhaphalaṃ,2 yāni vā panaññāni pi atthi phalāni bhesajjāni, 
neva khādanīye khādanīyatthaṃ pharanti, na bhojanīye bhojanīyatthaṃ 
pharanti, tāni paṭiggahetvā yāvajīvaṃ pariharituṃ, sati paccaye 
paribhuñjituṃ. Asati paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassā ”ti.  
  

17. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ jatūhi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, jatūni 
bhesajjāni: hiṃgu hiṃgujatu3 hiṃgusipāṭikaṃ takaṃ takapattiṃ 
takapaṇṇiṃ sajjulasaṃ, yāni vā panaññānipi atthi jatūni bhesajjāni neva 
khādanīye khādanīyatthaṃ pharanti, na bhojanīye bhojanīyatthaṃ pharanti, 
tāni paṭiggahetvā yāvajīvaṃ pariharituṃ, sati paccaye paribhuñjituṃ. Asati 
paccaye paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

18. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ loṇehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, loṇāni 
bhesajjāni: sāmuddaṃ kāḷaloṇaṃ sindhavaṃ ubbhidaṃ biḷālaṃ,4 yāni vā 
panaññānipi atthi loṇāni bhesajjāni, neva khādanīye khādanīyatthaṃ 
pharanti, na bhojanīye bhojanīyatthaṃ pharanti, tāni paṭiggahetvā 
yāvajīvaṃ pariharituṃ, sati paccaye paribhuñjituṃ. Asati paccaye 
paribhuñjantassa āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

19. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa upajjhāyassa āyasmato 
belaṭṭhisīsassa5 thullakacchābādho hoti. Tassa lasikāya cīvarāni kāye 
lagganti. Tāni bhikkhū udakena temetvā temetvā apakaḍḍhanti.  
 

20. Addasā kho bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto te bhikkhū tāni 
cīvarāni udakena temetvā temetvā apakaḍḍhante. Disvāna yena te bhikkhū 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca: “Kiṃ imassa 
bhikkhave, bhikkhuno ābādho ”ti? “Imassa bhante āyasmato thulla-
kacchābādho. Lasikāya cīvarāni kāye lagganti. Tāni mayaṃ udakena temetvā 
temetvā apakaḍḍhāmā ”ti.  
 

21. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, yassa kaṇḍu vā 
piḷakā vā assāvo vā thullakacchu vā ābādho kāyo vā duggandho, cuṇṇāni 
bhesajjāni, agilānassa chakaṇaṃ mattikaṃ rajananippakkaṃ. Anujānāmi 
bhikkhave, udukkhalamusalan ”ti.  
 

22. Tena kho pana samayena gilānānaṃ bhikkhūnaṃ cuṇṇehi bhesajjehi 
cālitehi attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
cuṇṇacālinin ”ti. Saṇhehi attho hoti. “Anujānāmi bhikkhave, dussacālinin ”ti.  

                                                   
1 pippaliṃ - Ma; pippalaṃ - PTS.   4 bilaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 goṭhaphalaṃ - Syā, PTS; koṭṭhaphalaṃ itipi.  5 belaṭṭhasīsassa - Ma, PTS. 
3 hiṃguṃ hiṃgujatuṃ - Ma.       velaṭṭhasīsassa - Syā. 
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16. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại trái cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại trái cây như trái cây vilaṅga, hạt 
tiêu dài, hạt tiêu đen, trái cây harīṭaka, trái cây vibhīṭaka, trái cây āmalaka, 
trái cây goṭṭha hoặc có các dược phẩm là các loại trái cây khác nữa (tuy) 
thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực 
cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích 
của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và 
được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội 
dukkaṭa.”  

17. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại nhựa cây 
làm dược phẩm. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các loại nhựa cây làm dược phẩm như hiṃgu, nhựa cây 
hiṃgu, mủ cây hiṃgu, các loại sản phẩm từ mủ cây là taka, takapatti, 
takapaṇṇi, nhựa thông, hoặc có các dược phẩm là các loại nhựa cây khác nữa 
(tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật 
thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục 
đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời 
và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm 
tội dukkaṭa.”  

18. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại muối. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các dược phẩm là các loại muối như muối biển, muối đen, muối 
ở đá, muối nấu ăn, muối mỏ, hoặc có các dược phẩm là các loại muối khác 
nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của 
vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo 
mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến 
trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên 
cớ phạm tội dukkaṭa.”  

19. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Ānanda là đại đức Belaṭṭhisīsa 
có bệnh ghẻ sần sùi. Các y của vị ấy bị dính vào thân vì chất máu mủ. Các vị 
tỳ khưu liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.  

20. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức 
này có bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ, chúng con 
liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.”  

21. 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 các dược phẩm là 
các loại bột tắm đến vị có ghẻ ngứa, hoặc có nhọt, hoặc có vết thương chảy 
mủ, hoặc có ghẻ sần sùi, hoặc cơ thể có mùi hôi; và phân bò, đất sét, chất 
màu đã được nấu đến vị không bị bệnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) cối giã và chày.”  

22. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
là các loại bột tắm đã được rây mịn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái rây bột tắm.” Có nhu cầu 
về hạt rất mịn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái rây bằng vải.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2      Bhesajjakkhandhakaṃ 

 10

23. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno amanussikābādho 
hoti. Taṃ ācariyupajjhāyā upaṭṭhahantā nāsakkhiṃsu arogaṃ kātuṃ. So 
sūkarasūnaṃ gantvā āmakamaṃsañca1 khādi āmakalohitañca2 pivi. Tassa so 
amanussikābādho paṭippassambhi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anu-
jānāmi bhikkhave, amanussikābādhe āmakamaṃsaṃ āmakalohitan ”ti.  
 

24. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno cakkhurogābādho 
hoti. Taṃ bhikkhū3 pariggahetvā uccārampi passāvampi nikkhāmenti.  
 

25. Addasā kho bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto te bhikkhū taṃ 
bhikkhuṃ pariggahetvā uccārampi passāvampi nikkhāmente. Disvāna yena 
te bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca: “Kiṃ 
imassa bhikkhave, bhikkhuno ābādho ”ti? “Imasasa bhante, āyasmato 
cakkhurogābādho. Imaṃ mayaṃ pariggahetvā uccārampi passāvampi 
nikkhāmemā ”ti.  
 

26. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, añjanaṃ: 
kāḷañjanaṃ rasañjanaṃ sotañjanaṃ gerukaṃ kapallakan ”ti.4 Añjanūpapiṃ-
sanehi5 attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
candanaṃ tagaraṃ kāḷānusāriyaṃ tālīsaṃ bhaddamuttakan ”ti.  
 

27. Tena kho pana samayena bhikkhū piṭṭhāni añjanāni thālakesupi6 
sarāvakesupi nikkhipanti. Tiṇacuṇṇehipi paṃsukehipi okirīyanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, añjanin ”ti.  
 

28. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā añjaniyo 
dhārenti: sovaṇṇamayaṃ rūpīmayaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi7 gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, uccāvacā añjaniyo8 dhāretabbā. Yo dhāreyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, aṭṭhimayaṃ dantamayaṃ 
visāṇamayaṃ naḷamayaṃ veḷumayaṃ kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phala-
mayaṃ lohamayaṃ saṅkhanābhimayan ”ti.  
 

29. Tena kho pana samayena añjaniyo9 apārutā honti. Tiṇacuṇṇehipi 
paṃsukehipi okirīyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, apidhānan ”ti. Apidhānaṃ patati.10 11“Anujānāmi bhikkhave, 
suttakena bandhitvā añjaniyā bandhitun ”ti. Añjanī phalati.12 11“Anujānāmi 
bhikkhave, suttakena sibbetun ”ti.  
  

30. Tena kho pana samayena bhikkhū aṅguliyā añjanti. Akkhīni dukkhāni 
honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, añjani-
salākan ”ti.  

                                                   
1 āmakamaṃsaṃ - Ma, Syā, PTS. 6 carukesupi - Ma; thālikesupi - PTS. 
2 āmakalohitaṃ - Ma, Syā, PTS.  7 seyyathāpi nāma - Syā. 
3 bhikkhuṃ - PTS.   8 añjanī - Ma, Syā, PTS. 
4 kapallaṃ - Ma, Syā, PTS.  9 añjanī - Syā, PTS. 
5 añjanūpapisanehi - Ma;   10 nipatati - Ma, Syā, PTS. 
  añjanupapiṃsanehi - Syā;   11 bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ - Ma adhikaṃ. 
  añjanupapisanehi - PTS.  12 nipatati - PTS. 
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23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh liên quan đến phi nhân. Các 
vị thầy dạy học và thầy tế độ, trong khi chăm sóc vị ấy, đã không thể làm khỏi 
bệnh. Vị ấy sau khi đi đến lò mổ heo đã ăn thịt sống và đã uống máu tươi. 
Bệnh liên quan đến phi nhân ấy của vị ấy đã giảm bớt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thịt sống (và) 
máu tươi ở bệnh liên quan đến phi nhân.”  
 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các tỳ khưu đã khiêng 
vị ấy và đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.  
 

25. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện 
cũng như tiểu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi 
đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
này có bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức này có bệnh ở mắt. Chúng con 
khiêng vị này và đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.”  
 

26. 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 (sử dụng) thuốc bôi: 
thuốc bôi màu đen, thuốc bôi loại tinh chất, thuốc bôi vào tai, bột phấn đỏ, 
muội đèn.” Có nhu cầu về bột mịn để làm thuốc bôi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gỗ đàn hương, gỗ 
có mùi hương tagara, gỗ trầm, gỗ cây tālīsa, loại cỏ có mùi thơm 
bhaddamuttaka.”  
 

27. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu để các loại thuốc bôi được nghiền nát ở 
trong các tô nhỏ và trong các chén. Chúng đã bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) hộp chứa thuốc bôi.”  
 

28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hộp chứa thuốc 
bôi đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các hộp chứa 
thuốc bôi đủ loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (hộp chứa thuốc bôi) làm bằng xương, làm bằng ngà răng, làm 
bằng sừng, làm bằng ống sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, làm bằng nhựa cây, 
làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò.”  
 

29. Vào lúc bấy giờ, các hộp chứa thuốc bôi không được đậy lại. Chúng đã 
bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nắp đậy.” Nắp đậy bị rơi xuống. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép buộc (nắp đậy) với sợi chỉ rồi buộc vào hộp chứa thuốc 
bôi.” Hộp chứa thuốc bôi bị bung ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu lại 
bằng sợi chỉ.”  
 

30. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu dùng ngón tay bôi thuốc. Các con mắt 
bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) que bôi thuốc.”  
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31. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā añjani-
salākāyo dhārenti sovaṇṇamayaṃ rūpīmayaṃ.1 Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, uccāvacā añjanisalākā dhāretabbā. Yo dhāreyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, aṭṭhimayaṃ —pe— saṅkhanābhi-
mayan ”ti.  
 

32. Tena kho pana samayena añjanisalākā bhūmiyaṃ patitā2 pharusā 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
salākodhāniyan ”ti.3  
 

33. Tena kho pana samayena bhikkhū añjanimpi añjanisalākampi 
hatthena pariharanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave,  añjanitthavikan ”ti. Aṃsavaṭṭako4 na hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, aṃsavaṭṭakaṃ5 
bandhanasuttan ”ti.  
 

34. Tena kho pana samayena āyasmato pilindivacchassa6 sīsābhitāpo 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, muddhani 
telakan ”ti. Nakkhamanīyo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, natthukamman ”ti. Natthu galati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, natthukaraṇin ”ti.  
 

35. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā natthu-
karaṇīyo dhārenti: sovaṇṇamayaṃ rūpīmayaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, uccāvacā natthukaraṇī dhāretabbā. Yo dhāreyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, aṭṭhimayaṃ —pe— saṅkhanābhi-
mayan ”ti. Natthuṃ visamaṃ āsiñcīyati.7 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, yamakaṃ natthukaraṇin ”ti.8 Nakkhamanīyo hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, dhūmaṃ pātun 
”ti. Taññeva vaṭṭiṃ ālimpetvā pivanti. Kaṇṭho9 ḍahati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, dhūmanettan ”ti.  
 

36. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni dhūma-
nettāni dhārenti sovaṇṇamayaṃ rūpīmayaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, uccāvacāni dhūmanettāni dhāretabbāni. Yo 
dhāreyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, aṭṭhimayaṃ —pe— 
saṅkhanābhimayan ”ti.  
 

37. Tena kho pana samayena dhūmanettāni apārutāni honti. Pāṇakā 
pavisanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
apidhānan ”ti.  

                                                   
1 rūpimayaṃ - Ma, Syā, PTS.  5 aṃsabaddhakaṃ - Ma;  
2 patati - Syā.        aṃsavaddhakaṃ - Syā; 
3 salākaṭhāniyan ti - Ma;      aṃsabandhakaṃ - PTS. 
  salākādhāniyan ti - Manupa.  6 piḷindavacchassa - Ma, Syā, PTS, Avi, Tovi. 
4 aṃsabaddhako - Ma, PTS;    7 āsiñcanti - Ma, PTS; āsiñciyati - Syā. 
  aṃsavaddhako - Syā;     8 yamaka natthukaraṇin ti - Ma, PTS. 
  aṃsabandhako - PTS.    9 kaṇṭhaṃ - PTS. 
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31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các que bôi thuốc 
đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các que bôi thuốc đủ 
loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
bằng xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, ―(như trên)― làm bằng vỏ 
sò.”  
 

32. Vào lúc bấy giờ, que bôi thuốc bị rơi trên mặt đất và trở nên sần sùi. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) hộp đựng que bôi thuốc.”  
 

33. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu mang theo hộp chứa thuốc bôi và que 
bôi thuốc bằng tay. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng các hộp chứa thuốc bôi.” Dây mang vai 
không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ thắt lại.”  
 

34. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị nóng ở đầu. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (bôi) dầu ở trên 
đầu.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) việc chữa trị ở mũi.” Mũi bị 
chảy nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) cái muỗng đặt ở mũi.”  
 

35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các muỗng đặt ở 
mũi đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các muỗng 
đặt ở mũi đủ loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm bằng xương, ―(như trên)― làm bằng vỏ sò.” (Hai lỗ) mũi đã 
không được nhỏ đồng đều. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái muỗng đặt ở mũi loại kép.” (Vị ấy) 
không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép hít khói.” Các vị sau khi đốt cháy sợi bấc rồi hít khói 
vào. Cổ họng bị (lửa) đốt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống dẫn khói.”  
 

36. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các ống dẫn khói 
đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các ống dẫn khói đủ 
loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
bằng xương, ―(như trên)― làm bằng vỏ sò.” 
 

37. Vào lúc bấy giờ, các ống dẫn khói không có nắp đậy, các sinh vật nhỏ 
đi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) nắp đậy.”  
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38. Tena kho pana samayena bhikkhū dhūmanettāni hatthena 
pariharanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
dhūmanettatthavikan ”ti. Ekato ghaṃsīyanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, yamakatthavikan ”ti. Aṃsavaṭṭako na 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, aṃsa-
vaṭṭakaṃ bandhanasuttan ”ti.  
 

39. Tena kho pana samayena āyasmato pilindicchavassa vātābādho hoti. 
Vejjā evamāhaṃsu: “Telaṃ pacitabban ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, telapākan ”ti. Tasmiṃ kho pana1 telapāke 
majjaṃ pakkhipitabbaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, telapāke majjaṃ pakkhipitun ”ti.  
 

40. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū atipakkhittamajjāni 
telāni pacanti. Tāni pivitvā majjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, atipakkhittamajjaṃ telaṃ pātabbaṃ. Yo piveyya, yathādhammo 
kāretabbo. Anujānāmi bhikkhave, yasmiṃ telapāke majjassa na ca2 vaṇṇo na 
ca2 gandho na ca2 raso paññāyati, evarūpaṃ majjapakkhittaṃ telaṃ pātun 
”ti.  
 

41. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ bahuṃ atipakkhittamajjaṃ 
telaṃ pakkaṃ hoti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho 
atipakkhittamajje tele paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, abbhañjanaṃ adhiṭṭhātun ”ti.  
 

42. Tena kho pana samayena āyasmato pilindivacchassa bahuṃ3 telaṃ 
pakkaṃ hoti. Telabhājanaṃ na vijjati.4 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, tīni tumbāni: lohatumbaṃ kaṭṭhatumbaṃ 
phalatumban ”ti.  
 

43. Tena kho pana samayena āyasmato pilindivacchassa aṅgavāto hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sedakamman ”ti. 
Nakkhamanīyo hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, sambhārasedan ”ti. 
Nakkhamanīyo hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave mahāsedan ”ti. 
Nakkhamanīyo hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave bhaṅgodakan ”ti. 
Nakkhamanīyo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, udakakoṭṭhakan ”ti.  
 

44. Tena kho pana samayena āyasmato pilindivacchassa pabbavāto hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, lohitaṃ mocetun 
”ti. Nakkhamanīyo hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, lohitaṃ mocetvā 
visāṇena gahetun ”ti.5  
 

45. Tena kho pana samayena āyasmato pilindivacchassa pādā phalitā6 
honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
pādabbhañjanan ”ti. Nakkhamanīyo hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, 
pajjaṃ abhisaṅkaritun ”ti.  

                                                   
1 pana - Syā ūnaṃ.     4 na saṃvijjati - Manupa, PTS. 
2 na - Ma, Syā, PTS.      5 gāhetun ti - Ma, Tovi, Avi. 
3 bahutaraṃ - Ma, PTS.     6 phālitā - Syā, PTS, Sīmu. 
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38. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu mang theo các ống dẫn khói bằng tay. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) túi đựng các ống dẫn khói.” Chúng bị cọ xát với nhau. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đôi.” 
Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ thắt lại.”  
 

39. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị bệnh gió. Các thầy thuốc đã 
nói như vầy: - “Dầu cần được nấu.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc nấu dầu.” Rượu mạnh cần được 
thêm vào trong dầu nấu ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thêm rượu mạnh vào trong dầu nấu.”  
 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nấu các loại dầu đã được 
thêm vào quá nhiều rượu mạnh. Các vị uống các thứ ấy và bị say. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên uống dầu đã 
được thêm vào quá nhiều rượu mạnh; vị nào uống thì nên được hành xử theo 
Pháp.1 Này các tỳ khưu, trong loại dầu nấu nào (đã được thêm vào rượu 
mạnh) mà màu sắc, mùi, và vị của rượu mạnh không nhận ra được, ta cho 
phép uống dầu được thêm vào rượu mạnh loại như thế.”  
 

41. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu có nhiều dầu nấu đã được thêm vào quá 
nhiều rượu mạnh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành 
như thế nào với các thứ dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xác định 
làm thuốc thoa.”  
 

42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha có nhiều dầu đã được nấu. Đồ 
chứa dầu không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ba loại bình chứa: bình chứa bằng đồng, bình chứa bằng 
gỗ, bình chứa làm bằng trái cây.”  
 

43. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị phong thấp. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc điều trị bằng 
hơi nóng.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép (sử dụng) hơi nóng của nhiều loại lá cây.” (Vị ấy) không thể chịu 
đựng nổi. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nhiều hơi 
nóng.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) nước nấu của nhiều loại lá cây (rắc lên thân).” (Vị ấy) 
không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bể nước lớn (để ngâm mình).”  
 

44. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị thấp khớp. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trích máu.” (Vị ấy) 
không thể chịu đựng nổi. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép trích 
máu rồi lấy ra bằng ống sừng.”  
 

45. Vào lúc bấy giờ, các bàn chân của đại đức Pilindivaccha bị nứt nẻ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) thuốc bôi bàn chân.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép áp dụng phương pháp phòng ngừa.”  

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 51 (ND). 
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46. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno gaṇḍābādho hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, satthakamman 
”ti. Kasāvodakena attho hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, kasāvodakan ”ti. 
Tilakakkena attho hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, tilakakkan ”ti. 
Kabalikāya attho hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, kabalikan ”ti. 
Vaṇabandhanacolakena1 attho hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, 
vaṇabandhanacolakan ”ti.2 Vaṇo kaṇḍuvati. —pe— “Anujānāmi, bhikkhave, 
sāsapakuṇḍena3 phositun ”ti.4 Vaṇo kilijjittha.5 —pe— “Anujānāmi 
bhikkhave, dhūmaṃ kātun ”ti. Vaḍḍhamaṃsaṃ6 vuṭṭhāti. —pe— “Anujānāmi 
bhikkhave, loṇasakkharikāya chinditun ”ti. Vaṇo na rūhati. —pe— 
“Anujānāmi bhikkhave, vaṇatelan ”ti. Telaṃ galati. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, vikāsikaṃ sabbaṃ vaṇapaṭikamman ”ti.  
 

47. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhū ahinā daṭṭho hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, cattāri 
mahāvikaṭāni dātuṃ: gūthaṃ muttaṃ chārikaṃ mattikan ”ti. Atha kho 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Apaṭiggahitāni nu kho udāhu paṭiggahetabbānī ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sati 
kappiyakārake paṭiggahāpetuṃ, asati kappiyakārake sāmaṃ gahetvā 
paribhuñjitun ”ti.  
 

48. Tena kho pana samayena aññatarena bhikkhunā visaṃ pītaṃ hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, gūthaṃ pāyetun 
”ti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Apaṭiggahito nu kho udāhu 
paṭiggahetabbā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, yaṃ karonto patigaṇhāti, sveva paṭiggaho kato hoti,7 na puna 
paṭiggahāpetabbo ”ti.  
 

49. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno gharadinnakābādho 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sītāḷoliṃ 
pāyetun ”ti.  
 

50. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu duṭṭhagahaṇiko hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, āmisakhāraṃ 
pāyetun ”ti.  
 

51. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno paṇḍurogābādho 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, mutta-
harīṭakaṃ pāyetun ”ti.  
 

52. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno chavidosābādho 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, gandhā-
lepaṃ kātun ”ti.  

                                                   
1 vaṇabandhanacoḷena - Ma, PTS, Avi, Javi.  4 phositun ti - Ma, PTS; 
   vaṇabandhanacolena - Syā.       dhovitun ti - Syā, Manupa, Javi;  
2 vaṇabandhanacoḷan ti - Ma, PTS, Avi, Javi.     positun ti - Sīmu. 
   vaṇabandhanacolan ti - Syā.     5 kilijjattha - Sīmu. 
3 sāsapakuḍḍena - Syā, Sīmu;     6 vaṇamaṃsaṃ - PTS. 
   sāsapakuṭṭena - Ma, PTS, Javi.    7 paṭiggaho kato - Ma, Syā, PTS. 
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46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị mụt nhọt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc mổ xẻ.” Có nhu cầu 
về nước làm đông máu. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) nước làm đông máu.” Có nhu cầu về thuốc cao làm từ mè. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc cao làm từ mè.” Có 
nhu cầu về vải cầm máu. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vải cầm máu.” Có nhu cầu về vải băng vết thương. ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vải băng vết thương.” Vết thương gây 
ngứa. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép rắc lên với bột mù-tạt.” 
Vết thương bị làm mủ. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực 
hiện việc xông khói.” Thịt ở vết thương bị lồi lên (như cây gai). ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt bằng mảnh sứ tẩm muối.” Vết thương 
không liền lại. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dầu 
xức vết thương.” Dầu bị chảy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) băng vải và tất cả các cách chữa trị 
vết thương.”  
 

47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rắn cắn. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép bố thí bốn loại vật dơ có 
tính quan trọng là: phân, nước tiểu, tro, và đất sét.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã 
khởi ý điều này: “(Bốn vật này) là không (cần phải) được thọ lãnh hay cần 
phải được thọ lãnh?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ lãnh nếu có người làm thành được phép, nếu không có 
người làm thành được phép thì tự mình thu nhặt và thọ dụng.”  
 

48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị uống nhằm thuốc độc. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) 
uống phân.” Khi ấy, các vị tỳ khưu khởi ý điều này: “(Phân) là không (cần 
phải) được thọ lãnh hay cần phải được thọ lãnh?”Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấy thọ lãnh trong khi làm 
ra vật ấy (trong khi đại tiện), khi việc thọ lãnh ấy đã được thực hiện không 
cần phải bảo thọ lãnh lại lần nữa.”  
 

49. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh yểm bùa (bệnh gây ra bởi do 
người vợ). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép buộc (vị ấy) uống nước bùn lấy từ đất dính ở lưỡi cày vừa mới cày 
đất lên.”  
 

50. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh trĩ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) uống nước tro 
của cơm khô.”  
 

51. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh vàng da. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) uống 
(hợp chất) nước tiểu và trái harīṭaka.”  
 

52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ngoài da. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) mỡ có mùi 
thơm.”  
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53. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu abhisannakāyo hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, virecanaṃ pātun 
”ti. Acchakañjiyā attho hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave, acchakañjin ”ti. 
Akaṭayūsena attho hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave akaṭayūsan ”ti. 
Kaṭākaṭena attho hoti. —pe— “Anujānāmi bhikkhave kaṭākaṭan ”ti. 
Paṭicchādanīyena attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, paṭicchādanīyan ”ti.  
 
 
 

54. Tena kho pana samayena āyasmā pilindivaccho rājagahe pabbhāraṃ 
sodhāpeti leṇaṃ kattukāmo. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro 
yenāyasmā pilindivaccho tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ 
pilindivacchaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho rājā 
māgadho seniyo bimbisāro āyasmantaṃ pilindivacchaṃ etadavoca: “Kiṃ 
bhante thero kārāpetī ”ti? “Pabbhāraṃ mahārāja, sodhāpemi leṇaṃ 
kattukāmo ”ti. “Attho bhante, ayyassa ārāmikenā ”ti. “Na kho mahārāja, 
bhagavatā ārāmiko anuññāto ”ti. “Tena hi bhante, bhagavantaṃ 
paṭipucchitvā mama āroceyyāthā ”ti. “Evaṃ mahārājā ”ti kho āyasmā 
pilindivaccho rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa paccassosi.  
 
 
 

55. Atha kho āyasmā pilindivaccho rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ 
bimbisāraṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi 
sampahaṃsesi. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmatā 
pilindivacchena dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito 
sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā āyasmantaṃ pilindivacchaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 

56. Atha kho āyasmā pilindivaccho bhagavato santike dūtaṃ pāhesi: 
“Rājā bhante, māgadho seniyo bimbisāro ārāmikaṃ dātukāmo. Kathannu 
kho bhante paṭipajjitabban ”ti?1 Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave, ārāmikan ”ti.  
 
 
 

57. Dutiyampi kho rājā māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā pilindi-
vaccho tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ pilindivacchaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho 
seniyo bimbisāro āyasmantaṃ pilindivacchaṃ etadavoca: “Anuññāto 
bhante, bhagavatā ārāmiko ”ti. “Evaṃ mahārājā ”ti. “Tena hi bhante, ayyassa 
ārāmikaṃ dammī ”ti.  

                                                   
1 bhante mayā paṭipajjitabban ti - Ma. 
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53. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có cơ thể bị tiết ra dịch chất dơ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc 
(vị ấy) uống thuốc xổ.” Có nhu cầu về nước cháo trắng. ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước cháo trắng.” Có nhu cầu về nước đậu 
mugga chưa lược bỏ xác. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) nước đậu mugga chưa lược bỏ xác.” Có nhu cầu về nước đậu mugga 
đã lược bỏ xác. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước 
đậu mugga đã lược bỏ xác.” Có nhu cầu về nước luộc thịt. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước luộc 
thịt.”  
 
 

54 Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên 
cho người dọn sạch sẽ hang núi ở thành Rājagaha. Khi ấy, đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với đại đức Pilindivaccha 
điều này: - “Thưa ngài, ngài trưởng lão cho làm cái gì vậy?” - “Tâu đại vương, 
tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch sẽ hang núi.” - “Thưa 
ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc tu viện không?” - “Tâu đại vương, 
người giúp việc tu viện chưa được cho phép bởi đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, 
chính vì việc đó ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rồi báo cho trẫm biết.” - “Tâu đại 
vương, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời đức vua Seniya Bimbisāra 
xứ Magadha.  
 
 

55. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha bằng bài 
Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức 
Pilindivaccha, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
 
 

56. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
(thưa rằng): - “Bạch ngài, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha có ý muốn 
ban cho người giúp việc tu viện. Bạch ngài, vậy nên thực hành như thế nào?” 
Khi ấy, 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 người giúp việc tu viện.”  
 
 

57. Đến lần thứ nhì, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp 
đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, người giúp 
việc tu viện có được đức Thế Tôn cho phép không?” - “Tâu đại vương, đã 
được rồi.” - “Thưa ngài, như vậy thì trẫm sẽ ban cho ngài người giúp việc tu 
viện.”  
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58. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmato pilindivacchassa 
ārāmikaṃ paṭissutvā vissaritvā cirena satiṃ paṭilabhitvā aññataraṃ 
sabbatthakaṃ mahāmattaṃ āmantesi: “Yo mayā bhaṇe, ayyassa ārāmiko 
paṭissuto, dinno so ārāmiko ”ti. “Na kho deva ayyassa ārāmiko dinno ”ti. 
“Kīva cirannu kho bhaṇe, ito hi1 taṃ hotī ”ti. Atha kho so mahāmatto rattiyo 
vigaṇetvā2 rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca: “Pañca deva 
rattisatānī ”ti. “Tena hi bhaṇe, ayyassa pañca ārāmikasatāni dehī ”ti.3 “Evaṃ 
devā ”ti kho so mahāmatto rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 
paṭissutvā āyasmato pilindivacchassa pañca ārāmikasatāni pādāsi.4 
Pāṭiyekko gāmo nivisi. Ārāmikagāmotipi5 naṃ āhaṃsu. Pilindigāmotipi6 
naṃ āhaṃsu.  
 

59. Tena kho pana samayena āyasmā pilindivaccho tasmiṃ gāmake 
kulūpago hoti. Atha kho āyasmā pilindivaccho pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaraṃ ādāya pilindigāmaṃ7 piṇḍāya pāvisi.  
 

60. Tena kho pana samayena tasmiṃ gāmake ussavo hoti. Dārakā 
alaṅkitā8 mālākitā kīḷanti. Atha kho āyasmā pilindivaccho pilindigāmake9 
sapadānaṃ piṇḍāya caramāno yena aññatarassa ārāmikassa nivesanaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi.  
 

61. Tena kho pana samayena tassā ārāmikiniyā dhītā aññe dārake 
alaṅkite10 mālākite passitvā rodati: “Mālaṃ me detha. Alaṅkāraṃ me dethā 
”ti. Atha kho āyasmā pilindivaccho taṃ ārāmikiniṃ etadavoca: “Kissāyaṃ 
dārikā rodatī ”ti? “Ayaṃ bhante, dārikā aññe dārake alaṅkite10 mālākite 
passitvā rodati: ‘Mālaṃ me detha. Alaṅkāraṃ me dethā ’ti. Kuto amhākaṃ 
duggatānaṃ mālā? Kuto alaṅkāro ”ti?  
 

62. Atha kho āyasmā pilindivaccho aññataraṃ tiṇaṇḍupakaṃ gahetvā 
taṃ ārāmikiniṃ etadavoca: “Handimaṃ tiṇaṇḍupakaṃ tassā dārikāya sīse 
paṭimuñcā ”ti.11 Atha kho sā ārāmikinī taṃ tiṇaṇḍupakaṃ gahetvā tassā 
dārikāya sīse paṭimuñci. Sā ahosi suvaṇṇamālā abhirūpā dassanīyā pāsādikā. 
Natthi tādisā raññopi antepure suvaṇṇamālā. Manussā rañño māgadhassa 
seniyassa bimbisārassa ārocesuṃ: “Amukassa deva, ārāmikassa ghare 
suvaṇṇamālā abhirūpā dassanīyā pāsādikā. Natthi tādisā devassāpi antepure 
suvaṇṇamālā. Kuto tassa duggatassa? Nissaṃsayaṃ corikāya ābhatā ”ti. 
Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro taṃ ārāmikakulaṃ bandhāpesi.  
 

63. Dutiyampi kho āyasmā pilindivaccho pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaraṃ ādāya pilindigāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Pilindigāmake sapadānaṃ 
piṇḍāya caramāno yena tassa ārāmikassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā paṭivissake pucchi: “Kahaṃ imaṃ12 ārāmikakulaṃ gatan ”ti? 
“Etissā bhante, suvaṇṇamālāya kāraṇā raññā bandhāpitan ”ti.  

                                                   
1 ito ratti hotī ti - Syā; ito hitaṃ hotī ti - PTS.  7 pilindagāmaṃ - Ma, PTS;  
2 rattiyo gaṇetvā - Ma, Syā.       pilindavacchagāmakaṃ - Syā. 
3 dethā ti - PTS, Sīmu.     8 alaṅkatā - Ma, Syā, PTS. 
4 adāsi - Syā.       9 pilindagāmake - Ma, PTS;  
5 ārāmikagāmakotipi - Ma, Syā.       pilindavacchagāmake - Syā. 
6 piḷindagāmakotipi - Ma;     10 alaṅkate - Ma, Syā, PTS. 
   piḷindavacchagāmakotipi - Syā;    11 paṭimuñcāhī ti - Syā. 
   pilindagāmotipi - PTS.     12 idaṃ - Syā.  
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58. Sau đó, khi đã hứa với đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu 
viện, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã không ghi nhớ. Một thời gian 
sau, khi đã phục hồi lại ký ức đức vua đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng 
quản rằng: - “Này khanh, người giúp việc tu viện đã được trẫm hứa với ngài 
đại đức, người giúp việc tu viện ấy đã được ban cho chưa?” - “Tâu bệ hạ, 
người giúp việc tu viện chưa được ban đến ngài đại đức.” - “Này khanh, tính 
đến nay là đã bao lâu rồi ?” Khi ấy, viên quan đại thần ấy sau khi tính đếm số 
lượng đêm rồi đã tâu với đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha điều này: - 
“Tâu bệ hạ, năm trăm đêm.” - “Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài đại 
đức năm trăm người giúp việc tu viện.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi vị quan 
đại thần ấy đã vâng lệnh đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha và dâng đến 
đại đức Pilindivaccha năm trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi làng riêng 
biệt đã được thiết lập. Họ đã gọi ngôi làng ấy là “Ngôi làng của những người 
giúp việc tu viện.” Họ cũng đã gọi ngôi làng ấy là “Ngôi làng Pilindi.”  

59. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha là vị thường hay tới lui trong 
ngôi làng ấy. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y bát, 
rồi đi vào ngôi làng Pilindi để khất thực.  

60. Vào lúc bấy giờ, trong ngôi làng ấy có lễ hội. Những đứa trẻ nhỏ được 
trang điểm, đeo vòng hoa, và chơi đùa. Khi ấy, trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilindi, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn.  

61. Vào lúc bấy giờ, đứa bé gái con của người đàn bà giúp việc tu viện ấy 
nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà 
khóc: - “Cho con vòng hoa, cho con đồ trang sức.” Khi ấy, đại đức 
Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vì sao 
đứa bé gái này khóc vậy?” - “Thưa ngài, đứa bé gái này nhìn thấy những đứa 
trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên oà khóc: ‘Cho con vòng hoa, 
cho con đồ trang sức.’ Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra vòng hoa, lấy 
đâu ra đồ trang sức?”  

62. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã nhặt lấy một nắm cỏ nọ rồi nói với 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vậy hãy đội nắm cỏ này lên đầu 
đứa bé gái kia đi.” Khi ấy, người đàn bà giúp việc tu viện ấy đã cầm lấy nắm 
cỏ ấy rồi đội lên đầu đứa bé gái ấy. Vòng cỏ ấy đã trở thành vòng hoa bằng 
vàng ròng, đẹp đẽ, xinh xắn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của đức vua 
cũng không có được vòng hoa bằng vàng ròng như thế ấy. Dân chúng đã 
trình báo lên đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha rằng: - “Tâu bệ hạ, trong 
nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa bằng vàng ròng đẹp đẽ, xinh 
xắn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của bệ hạ cũng không có được vòng 
hoa bằng vàng ròng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu 
ra? Chắc chắn là có được do trộm cắp.” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đã cho lệnh bắt giữ gia đình người giúp việc tu viện ấy.  

63. Đến lần thứ nhì, vào buổi sáng đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y 
bát, rồi đi vào ngôi làng Pilindi để khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilindi, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm rằng: - 
“Gia đình người giúp việc tu viện này đã đi đâu?” - “Thưa ngài, bọn họ đã bị 
đức vua ra lệnh bắt giữ vì nguyên nhân vòng hoa bằng vàng ròng ấy.”  
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64. Atha kho āyasmā pilindivaccho yena rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane 
nisīdi. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā pilindivaccho 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ pilindivacchaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ 
bimbisāraṃ āyasmā pilindivaccho etadavoca: “Kissa mahārāja ārāmika-
kulaṃ bandhāpitan ”ti? “Tassa bhante, ārāmikassa ghare suvaṇṇamālā 
abhirūpā dassanīyā pāsādikā. Natthi tādisā amhākampi antepure 
suvaṇṇamālā. Kuto tassa duggatassa? Nissaṃsayaṃ corikāya ābhatā ”ti.  
 

65. Atha kho āyasmā pilindivaccho rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa pāsādaṃ suvaṇṇan ’ti adhimucci. So ahosi sabbasovaṇṇa-
mayo.1 “Idaṃ pana te mahārāja, tāva bahuṃ suvaṇṇaṃ kuto ”ti. “Aññātaṃ 
bhante, ayyassa eso2 iddhānubhāvo ”ti, taṃ ārāmikakulaṃ muñcāpesi. 
Manussā ‘ayyena kira pilindivacchena sarājikāya parisāya uttarimanussa-
dhammā3 iddhipāṭihāriyaṃ dassitan ’ti attamanā abhippasannā āyasmato 
pilindivacchassa pañca bhesajjāni abhihariṃsu, seyyathīdaṃ sappi4 
navanītaṃ telaṃ madhu5 phāṇitan ”ti.6  
 

66. Pakatiyāpi ca āyasmā pilindivaccho lābhī hoti pañcannaṃ 
bhesajjānaṃ. Laddhaṃ laddhaṃ parisāya vissajjeti. Parisā cassa hoti 
bāhulikā.7 Laddhaṃ laddhaṃ kolambepi ghaṭepi pūretvā paṭisāmeti,8 
parissāvanānipi thavikāyopi pūretvā vātapānesu laggeti.9 Tāni olīnavilīnāni 
tiṭṭhanti. Undūrehipi vihārā okiṇṇā vikiṇṇā honti. Manussā vihāracārikaṃ 
āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Anto koṭṭhāgārikā ime 
samaṇā sakyaputtiyā seyyathāpi rājā māgadho seniyo bimbisāro ”ti.  
 

67. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū evarūpāya bāhullāya cetessantī ”ti? 
Atha kho te bhikkhū 10 bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, bhikkhū evarūpāya bāhullāya cetentī ”ti?11 “Saccaṃ bhagavā ”ti.12 
—pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Yāni kho 
pana tāni gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisāyanīyāni bhesajjāni, seyyathīdaṃ 
sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ, tāni paṭiggahetvā sattāhaparamaṃ 
sannidhikārakaṃ paribhuñjitabbāni. Taṃ atikkāmayato yathādhammo 
kāretabbo ”ti.  
 

Bhesajja-anuññātabhāṇavāro paṭhamo.  
 

***** 

                                                   
1 sabbo sovaṇṇamayo - PTS. 
2 ayyasseveso - Ma.   7 bāhullikā - Ma, Syā, PTS. 
   ayyassa seveso - Syā.   8 paṭisāmenti - Avi, Javi. 
3 odhammaṃ - Ma, Syā, PTS.   9 lagganti - PTS. 
4 sappiṃ - Ma, Syā, PTS.   10 te anekapariyāyena vigarahitvā - Ma adhikaṃ. 
5 madhuṃ - Ma, Syā.   11 cetessantī ti - Syā, Sīmu. 
6 phāṇitaṃ - Ma, Syā.   12 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paññāyati.  
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64. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đức vua đã ngồi xuống một bên, đại đức Pilindivaccha đã nói 
với đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha điều này: - “Tâu đại vương, vì sao 
gia đình người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bắt giữ?” - “Thưa ngài, trong 
nhà của người giúp việc tu viện ấy có vòng hoa bằng vàng ròng đẹp đẽ, xinh 
xắn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của trẫm cũng không có được vòng 
hoa bằng vàng ròng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu 
ra? Chắc chắn là có được do trộm cắp.”  
 

65. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện của đức 
vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha là vàng ròng;” cung điện ấy đã trở thành 
hoàn toàn làm bằng vàng ròng. - “Tâu đại vương, do đâu bệ hại lại có nhiều 
vàng ròng đến thế này?” - “Thưa ngài, trẫm đã hiểu rồi. Việc này là năng lực 
thần thông của ngài đại đức,” rồi đã ra lệnh thả gia đình người giúp việc tu 
viện ấy. Dân chúng (đồn rằng): “Nghe nói ngài đại đức Pilindivaccha đã phô 
bày điều kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân ở triều thần có cả đức 
vua nữa!” nên đã hoan hỷ, có niềm tin cao độ, rồi đã đem đến dâng đại đức 
Pilindivaccha năm loại dược phẩm như là: “Bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, 
đường mía.”  
 

66. Và theo lẽ tự nhiên, đại đức Pilindivaccha trở thành người thọ lãnh 
năm loại dược phẩm. Đại đức phân phát cho hội chúng vật đã được thọ lãnh. 
Và hội chúng của vị ấy trở nên dư dả. Họ chứa đầy vật đã được thọ lãnh vào 
các hũ và các chum rồi cất đi. Họ chứa đầy các túi lọc nước và các túi xách rồi 
treo lên ở các cửa sổ. Các dược phẩm ấy đã bị rỉ xuống chảy ra và vẫn còn y 
nguyên. Các trú xá đã có các con chuột xuất hiện rải rác rồi tràn ngập. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này là những người tích trữ đồ đạc 
trong nhà giống như là đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha vậy.”  
 

67. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại chấp nhận sự thặng dư như thế này?” Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu chấp nhận sự thặng dư như thế ấy, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, các loại dược phẩm 
thích hợp cho các tỳ khưu bị bệnh như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, 
đường mía, sau khi thọ lãnh chúng nên thọ dụng trong thời hạn tích trữ tối 
đa là bảy ngày; nếu vượt quá thời hạn ấy thì nên được hành xử theo Pháp.”1 
 

Tụng phẩm về ‘dược phẩm đã được cho phép’ là phần thứ nhất. 
 

***** 

                                                   
1 Liên quan đến tội nissaggiya pācittiya 23 (ND). 




