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VINAYAPIṬAKE  
 
 

CULLAVAGGAPĀḶI  
 

Dutiyo Bhāgo  
 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.  
 
 

V. KHUDDAKAVATTHUKKHANDHAKAṂ  
 

1. KHUDDAKAVATTHŪNI  
  

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
nahāyamānā rukkhe kāyaṃ ugghaṃsenti ūrumpi bāhumpi1 urampi 
piṭṭhimpi. Manussā2 ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 
sakyaputtiyā nahāyamānā rukkhe kāyaṃ ugghaṃsessanti, ūrumpi bāhumpi 
urampi piṭṭhimpi, seyyathāpi mallamuṭṭhikā gāmapoddavā ”ti?3 Assosuṃ 
kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 

sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā 
bhikkhū nahāyamānā rukkhe kāyaṃ ugghaṃsenti ūrumpi bāhumpi urampi 
piṭṭhimpī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.4 Vigarahi buddho bhagavā: 
“Ananucchavikaṃ5 bhikkhave tesaṃ moghapurisānaṃ ananulomikaṃ 
appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma te 
bhikkhave moghapurisā nahāyamānā rukkhe kāyaṃ ugghaṃsessanti ūrumpi 
bāhumpi urampi piṭṭhimpi? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ bhikkhave appasannānaṃ 
ceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Na bhikkhave nahāyamānena bhikkhunā6 rukkhe kāyo ugghaṃsetabbo. 

Yo ugghaṃseyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 bāham pi - PTS. 
2 passitvā manussā - Syā.   4 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paññāyati.  
3 gāmamoddavā ti - Ma;    5 ananucchaviyaṃ - PTS. 
  gāmapūṭavā ti - Syā.     6 bhikkhunā iti saddo Syā potthake na dissate. 
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TẠNG LUẬT  
 
 

TIỂU PHẨM 
 

Tập Hai 
 

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

V. CHƯƠNG CÁC TIỂU SỰ: 
 

1. CÁC TIỂU SỰ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cọ xát cơ 
thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào thân cây trong lúc tắm. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
trong lúc tắm lại cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào 
thân cây, giống như những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm 
làn da vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

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

tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu hỏi rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, 
ngực, và lưng vào thân cây, có đúng không vậy?” - “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 trong lúc tắm lại cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh 
tay, ngực, và lưng vào thân cây vậy? 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.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 

 
- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thể vào 

thân cây; vị nào cọ xát thì phạm tội dukkaṭa.”  
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2. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā thambhe 
kāyaṃ ugghaṃsenti ūrumpi bāhumpi urampi piṭṭhimpi. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā nahāyamānā 
thambhe kāyaṃ ugghaṃsessanti ūrumpi bāhumpi urampi piṭṭhimpi, 
seyyathāpi mallamuṭṭhikā gāmapoddavā ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ 
manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira bhikkhave ―pe― 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 

“Na bhikkhave nahāyamānena bhikkhunā1 thambhe kāyo ugghaṃse-
tabbo. Yo ugghaṃseyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā kuḍḍe2 
kāyaṃ ugghaṃsenti ūrumpi bāhumpi urampi piṭṭhimpi. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā nahāyamānā 
kuḍḍe kāyaṃ ugghaṃsessanti ūrumpi bāhumpi urampi piṭṭhimpi, 
seyyathāpi mallamuṭṭhikā gāmapoddavā ”ti? ―pe― Vigarahi buddho 
bhagavā―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 

“Na bhikkhave nahāyamānena kuḍḍe kāyo ugghaṃsetabbo. Yo 
ugghaṃseyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

4. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū aṭṭhāne3 nahāyanti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ―pe― piṭṭhimpi, 
seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira bhikkhave ―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi:  
 
 
 

“Na bhikkhave4 aṭṭhāne nahāyitabbaṃ. Yo nahāyeyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  

                                                   
1 bhikkhunā iti saddo Syā na dissate.   3 aṭṭāne - Ma, PTS.  
2 kuṭṭe - Ma.      4 na bhikkhave nahāyamānena - Syā.  
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, 
luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào cột trụ. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tắm lại cọ 
xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào cột trụ, giống như 
những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” Các tỳ 
khưu đã nghe được những người dân 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, 
nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thể vào 
cột trụ; vị nào cọ xát thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, 
luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào tường nhà. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tắm lại 
cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào tường nhà, giống 
như những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” 
―(như trên)― Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thể vào tường nhà; 
vị nào cọ xát thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục sư tắm (cọ xát) ở tấm ván xẻ. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ―(như trên)― và 
lưng ở tấm ván xẻ, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu đã 
nghe được những người dân 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, nghe nói 
―(như trên)― có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm (cọ xát) ở tấm ván xẻ; vị nào tắm thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
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5. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gandhabbahatthakena 
nahāyanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. ―pe― Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  

“Na bhikkhave gandhabbahatthakena nahāyitabbaṃ. Yo nahāyeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

 
6. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kuruvindakasuttiyā 

nahāyanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. ―pe― Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  

“Na bhikkhave kuruvindakasuttiyā nahāyitabbaṃ. Yo nahāyeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

 
7. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū viggayha parikammaṃ 

kārāpenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. ―pe― Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  

“Na bhikkhave viggayha parikammaṃ kārāpetabbaṃ. Yo kārāpeyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
8. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mallakena nahāyanti. 

Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. 
―pe― Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  

“Na bhikkhave mallakena nahāyitabbaṃ. Yo nahāyeyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  
 

 
9. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kacchurogābādho 

hoti. Na tassa vinā mallakena phāsu hoti.1 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave gilānassa akatamallakan ”ti.  

 

 
10. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu jarādubbalo nahāyamāno 

na sakkoti attano kāyaṃ ugghaṃsetuṃ.2 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave ukkāsikan ”ti.  

 

 
11. Tena kho pana samayena bhikkhū piṭṭhiparikammaṃ kātuṃ 

kukkuccāyanti.3 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave puthupāṇikan ”ti.  

                                                   
1 tassa vinā mallakā na phāsu hoti - Syā, PTS.  
2 upaghaṃsetuṃ - Syā.  
3 aññataro bhikkhu piṭṭhiparikammaṃ kātuṃ kukkuccāyati - Syā.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Các Tiểu Sự 

 7

5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tắm với cây kỳ cọ hình giống 
bàn tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vậy.” ―(như trên)― Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm với cây kỳ cọ hình giống bàn tay; vị 
nào tắm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tắm với chuỗi hột chà lưng. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” ―(như trên)― Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm với chuỗi hột chà lưng; vị nào tắm thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo vị khác kỳ cọ theo cách 
dùng thân thể cọ xát lẫn nhau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” ―(như trên)― Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo vị khác kỳ cọ theo cách dùng thân thể 
cọ xát lẫn nhau; vị nào bảo làm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tắm với cây chà lưng (làm 
bằng răng cá kiếm). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” ―(như trên)― Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm với cây chà lưng; vị nào tắm thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 
 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ghẻ. Đối với vị ấy không có 
cây chà lưng không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cây chà lưng chưa được chế biến đối với vị 
bị bệnh.”  
 
 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già cả yếu đuối trong lúc tắm không 
thể kỳ cọ cơ thể của mình. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc dùng dây vải.”  
 
 

11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngần ngại làm công việc kỳ cọ phần 
lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng tay như thường lệ.”  
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12 -19. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vallikaṃ, dhārenti 
―pe― pāmaṅgaṃ dhārenti ―pe― kaṇṭhasuttakaṃ dhārenti ―pe― 
kaṭisuttakaṃ dhārenti ―pe― ovaṭṭikaṃ dhārenti ―pe― keyūraṃ1 dhārenti 
―pe― hatthābharaṇaṃ dhārenti ―pe― aṅgulimuddikaṃ dhārenti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Assosuṃ 
kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū vallikaṃ dhārenti ―pe― 
pāmaṅgaṃ dhārenti―pe― kaṇṭhasuttakaṃ dhārenti―pe― kaṭisuttakaṃ 
dhārenti ―pe― ovaṭṭikaṃ dhārenti―pe― keyūraṃ dhārenti―pe― 
hatthābharaṇaṃ dhārenti―pe― aṅgulimuddikaṃ dhārentī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Na bhikkhave vallikā dhāretabbā,2 na pāmaṅgo dhāretabbo,3 na 

kaṇṭhasuttakaṃ dhāretabbaṃ, na kaṭisuttakaṃ dhāretabbaṃ, na ovaṭṭikaṃ 
dhāretabbaṃ, na keyūraṃ dhāretabbaṃ, na hatthābharaṇaṃ dhāretabbaṃ, 
na aṅgulimuddikā dhāretabbā.4 Yo dhāreyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
20. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dīghe kese dhārenti. 

Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

 
“Na bhikkhave dīghā kesā dhāretabbā. Yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa. 

Anujānāmi bhikkhave dumāsikaṃ vā duvaṅgulakaṃ vā ”ti.  
 

 
21-25. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kocchena kese 

osaṇhenti5 ―pe― phaṇakena kese osaṇhenti ―pe― hatthaphaṇakena kese 
osaṇhenti ―pe― sitthatelakena kese osaṇhenti ―pe― udakatelakena kese 
osaṇhenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

 
“Na bhikkhave kocchena kesā osaṇhetabbā. Na phaṇakena kesā 

osaṇhetabbā. Na hatthaphaṇakena kesā osaṇhetabbā. Na sitthatelakena kesā 
osaṇhetabbā. Na udakatelakena kesā osaṇhetabbā. Yo osaṇheyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
                                                   
1 kāyūraṃ - Ma.      
2 vallikaṃ dhāretabbaṃ - Syā.    4 na aṅgulimuddikaṃ dhāretabbaṃ - Syā. 
3 na pāmaṅgaṃ dhāretabbaṃ - Syā.  5 osaṇṭhenti - Ma.  
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12-19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai ―(như 
trên)― đeo hoa tai dạng chuỗi ―(như trên)― đeo xâu chuỗi ở cổ ―(như 
trên)― đeo xâu chuỗi ở hông ―(như trên)― đeo vòng ―(như trên)― đeo 
vòng ở ngực ―(như trên)― đeo đồ trang sức ở tay ―(như trên)― đeo nhẫn ở 
ngón. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân 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, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai 
―(như trên)― đeo hoa tai dạng chuỗi ―(như trên)― đeo xâu chuỗi ở cổ 
―(như trên)― đeo xâu chuỗi ở hông ―(như trên)― đeo vòng ―(như trên)― 
đeo vòng ở ngực ―(như trên)― đeo đồ trang sức ở tay ―(như trên)― đeo 
nhẫn ở ngón, 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, không nên đeo hoa tai, không nên đeo hoa tai dạng 
chuỗi, không nên đeo dây chuỗi ở cổ, không nên đeo dây chuỗi ở hông, 
không nên đeo vòng, không nên đeo vòng ở ngực, không nên đeo đồ trang 
sức ở tay, không nên đeo nhẫn; vị nào đeo thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư để tóc dài. 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. ―(như trên)―  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên để tóc dài; vị nào để (tóc dài) thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (để tóc) hai tháng hoặc (để dài) hai 
lóng tay.”  
 
 
 

21-25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chải tóc bằng lược 
―(như trên)― chải tóc bằng vật giống hình mang rắn ―(như trên)― chải tóc 
bằng tay xòe ra ―(như trên)― chải tóc với sáp ong ―(như trên)― chải tóc với 
dầu nước. 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. ―(như 
trên)―  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên chải tóc bằng lược, không nên chải tóc 
bằng vật giống hình mang rắn, không nên chải tóc bằng tay xòe ra, không 
nên chải tóc với sáp ong, không nên chải tóc với dầu nước; vị nào chải tóc thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
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26. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ādāse ’pi udakapatte 
’pi mukhanimittaṃ olokenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave ādāse vā udakapatte vā mukhanimittaṃ oloketabbaṃ. Yo 
olokeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
27. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mukhe vaṇo hoti. 

So bhikkhū pucchi: “Kīdiso me āvuso vaṇo ”ti? Bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Īdiso1 te āvuso vaṇo ”ti. So na saddahati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā ādāse vā udakapatte vā 
mukhanimittaṃ oloketun ”ti.  
 

 
28. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mukhaṃ ālimpanti, 

mukhaṃ ummaddenti, mukhaṃ cuṇṇenti, manosilikāya2 mukhaṃ 
lañchenti,3 aṅgarāgaṃ karonti, mukharāgaṃ karonti, aṅgarāgamukharāgaṃ 
karonti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave mukhaṃ ālimpitabbaṃ, na mukhaṃ ummadditabbaṃ, na 
mukhaṃ cuṇṇetabbaṃ, na manosilikāya mukhaṃ lañchetabbaṃ, na 
aṅgarāgo kātabbo, na mukharāgo kātabbo, na aṅgarāgamukharāgo kātabbo. 
Yo kareyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
29. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno cakkhurogābādho 

hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā mukhaṃ ālimpitun ”ti.  
 

 
30. Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti. Chabbaggiyā 

bhikkhū giraggasamajjaṃ dassanāya agamaṃsu. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā naccampi gītampi 
vāditampi dassanāya gacchissanti,4 seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya gantabbaṃ. Yo 
gaccheyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
                                                   
1 ediso - Ma.       3 lañcenti - Syā.  
2 manosilakāya - Syā.      4 dassanāya āgacchissanti - PTS. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn nét mặt ở gương soi, 
và ở trong chậu nước nữa. 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 nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong 
chậu nước; vị nào nhìn thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở mặt. Vị ấy đã hỏi các 

tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, vết thương của tôi ra làm sao?” Các tỳ khưu 
đã nói như sau: - “Này đại đức, vết thương của ngài là như thế đó.” Vị ấy 
không tin. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh ta cho phép nhìn nét mặt ở 
gương soi hoặc ở trong chậu nước.”  
 

 
28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thoa dầu khuôn mặt, xoa 

bóp khuôn mặt, thoa phấn khuôn mặt, tô điểm khuôn mặt bằng bột phấn đỏ, 
vẽ màu ở thân thể, vẽ màu ở khuôn mặt, vẽ màu ở thân thể và ở khuôn mặt. 
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. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên thoa dầu khuôn mặt, không nên xoa bóp 
khuôn mặt, không nên thoa phấn khuôn mặt, không nên tô điểm khuôn mặt 
bằng bột phấn đỏ, không nên vẽ màu ở thân thể, không nên vẽ màu ở khuôn 
mặt, không nên vẽ màu ở thân thể và ở khuôn mặt; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các vị đã trình sự việc 

ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh ta cho phép thoa dầu khuôn 
mặt.”  
 

 
30. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rājagaha có lễ hội Giraggasamajja. Các tỳ 

khưu nhóm Lục Sư đã đi xem lễ hội Giraggasamajja. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi xem vũ, ca, luôn 
cả tấu nhạc giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đi xem vũ, ca, hoặc tấu nhạc; vị nào đi thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
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31. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū āyatakena gītassarena 
dhammaṃ gāyanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Yatheva mayaṃ 
gāyāma evamevime1 samaṇā sakyaputtiyā āyatakena gītassarena dhammaṃ 
gāyantī ”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino 
kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
chabbaggiyā bhikkhū āyatakena gītassarena dhammaṃ gāyissantī ”ti? Atha 
kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira bhikkhave 
―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Pañcime bhikkhave ādīnavā āyatakena gītassarena dhammaṃ 

gāyantassa: Attā pi2 tasmiṃ sare sārajjati, pare pi tasmiṃ sare sārajjanti, 
gahapatikā pi ujjhāyanti, sarakattimpi nikāmayamānassa samādhissa 
bhaṅgo hoti, pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati. Ime kho bhikkhave 
pañca ādīnavā āyatakena gītassarena dhammaṃ gāyantassa. Na bhikkhave 
āyatakena gītassarena dhammo gāyitabbo. Yo gāyeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
Tena kho pana samayena bhikkhū sarabhaññe kukkuccāyanti. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave sarabhaññan ”ti.  
 

 
32. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bāhiralomiṃ uṇṇiṃ 

dhārenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave bāhiralomi uṇṇī dhāretabbā. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

 
33. Tena kho pana samayena rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 

ārāme ambā phalino3 honti. Raññā4 māgadhena seniyena bimbisārena 
anuññātaṃ hoti: “Yathāsukhaṃ ayyā ambaṃ paribhuñjantū ”ti. Chabbaggiyā 
bhikkhū taruṇañceva ambaṃ pātāpetvā paribhuñjiṃsu. Rañño ca 
māgadhassa seniyassa bimbisārassa ambena attho hoti. Atha kho rājā 
māgadho seniyo bimbisāro manusse āṇāpesi: “Gacchatha bhaṇe, ārāmaṃ 
gantvā ambaṃ āharathā ”ti. “Evaṃ devā ”ti kho te manussā rañño 
māgadhassa seniyassa bimbisārassa paṭissutvā ārāmaṃ gantvā ārāmapāle5 
etadavocuṃ: “Devassa bhaṇe ambena attho ambaṃ dethā ”ti. “Natthayyā 
ambaṃ. Taruṇaṃ yeva ambaṃ pātāpetvā bhikkhū paribhuñjiṃsū ”ti.  

                                                   
1 evamevime nāma - Syā.     3 phalitā - PTS. 
2 attanāpi - Ma, PTS;      4 raññā ca - Syā, PTS. 
  attanopi - Syā.      5 ārāmapālaṃ - Ma, Syā.  
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31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngâm nga Pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Các Sa-môn Thích tử này ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài 
giống y như chúng ta ca hát vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân 
ấy 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 tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ngâm nga Pháp theo âm điệu 
ca hát với sự kéo dài?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi thuyết Pháp thoại, ngài đã 
bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 

- “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga Pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo dài: Bản thân vị ấy bị say đắm trong âm điệu, luôn cả 
những kẻ khác cũng bị say đắm trong âm điệu, hàng tại gia phàn nàn, trong 
khi ra sức thể hiện âm điệu thiền định bị phân tán, người đời sau bị rơi vào 
xu hướng theo quan điểm sai trái. Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi 
khi ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài. Này các tỳ khưu, 
không nên ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài; vị nào ngâm 
nga thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại trong khi thuyết giảng với giọng có 
âm điệu. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép việc thuyết giảng với giọng có âm điệu.”  
 
 

32. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc áo choàng có phủ lông 
phía bên ngoài. 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. 
―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên mặc áo choàng có phủ lông phía bên ngoài; 
vị nào mặc thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

33. Vào lúc bấy giờ, trong khu vườn của đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha, các cây xoài đang ra trái. Đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 
đã cho phép rằng: - “Hãy để các ngài đại đức thọ dụng xoài một cách thoải 
mái.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo hái luôn cả xoài non rồi thọ thực. Sau 
đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha muốn dùng xoài. Khi ấy, đức vua 
Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra lệnh cho mọi người rằng: - “Này các 
khanh, hãy đi đến vườn và mang xoài lại.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Những 
người ấy theo lệnh đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến vườn và 
nói với các người giữ vườn điều này: - “Này các ngươi, đức vua muốn dùng 
xoài. Các ngươi hãy dâng xoài.” - “Các ngài ơi, không còn xoài nữa. Các tỳ 
khưu đã bảo hái luôn cả xoài non và thọ dụng.”  
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Atha kho te manussā rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Suparibhuttaṃ bhaṇe ayyehi ambaṃ. Api ca 
bhagavatā mattā vaṇṇitā ”ti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā rañño ambaṃ 
paribhuñjissantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave ambaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

34. Tena kho pana sasamayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ hoti. 
Sūpe ambapesikāyo1 pakkhittā honti. Bhikkhū kukkuccāyantā na 
paṭigaṇhanti.  
 

“Paṭigaṇhātha bhikkhave paribhuñjatha. Anujānāmi bhikkhave 
ambapesikan ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ hoti. Te na 
pariyāpuṇiṃsu ambapesikaṃ2 kātuṃ. Bhattagge sakaleheva ambehi caranti.3 
Bhikkhū kukkuccāyantā na paṭigaṇhanti.  
 

“Paṭigaṇhātha bhikkhave paribhuñjatha. Anujānāmi bhikkhave pañcahi 
samaṇakappehi phalaṃ paribhuñjituṃ: aggiparicitaṃ, satthaparicitaṃ, 
nakhaparicitaṃ, abījaṃ, nibbaṭṭabījaññeva4 pañcamaṃ. Anujānāmi 
bhikkhave imehi pañcahi samaṇakappehi phalaṃ paribhuñjitun ”ti.  
 
 

35. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahinā daṭṭho kālakato5 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Naha nūna6 so bhikkhave bhikkhu 
imāni cattāri ahirājakulāni mettena cittena phari. Sace hi so bhikkhave 
bhikkhu imāni cattāri7 ahirājakulāni mettena cittena phareyya, na hi so 
bhikkhave bhikkhu ahinā daṭṭho kālaṃ kareyya. Katamāni cattāri 
ahirājakulāni? Virūpakkhaṃ ahirājakulaṃ, erāpathaṃ ahirājakulaṃ 
chabyāputtaṃ ahirājakulaṃ, kaṇhāgotamakaṃ ahirājakulaṃ, naha nūna6 so 
bhikkhave bhikkhu imāni cattāri ahirājakulāni mettena cittena phari. Sace hi 
so bhikkhave bhikkhu imāni cattāri ahirājakulāni mettena cittena phareyya, 
na hi so bhikkhave bhikkhu ahinā daṭṭho kālaṃ kareyya. Anujānāmi 
bhikkhave imāni cattāri ahirājakulāni mettena cittena pharituṃ, attaguttiyā 
attarakkhāya attaparittaṃ kātuṃ.8 Evañca pana bhikkhave kātabbaṃ:  

                                                   
1 ambapesikā - Syā.      5 kālaṃkato - Ma, PTS.  
2 pesikaṃ - PTS.      6 na hi nūna - Ma;  
3 denti - Ma.          na ha nūna - PTS. 
4 nibbattabījaññeva - Ma;     7 bhikkhu cattāri - Syā, PTS.  
   nivattabījañ ñeva - PTS.     8 attaparittāya kātuṃ - Syā.  
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Sau đó, những người ấy đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya Bimbisāra 
xứ Magadha. - “Này các khanh, xoài đã được các ngài đại đức thọ dụng ngon 
lành; tuy nhiên, sự chừng mực đã được đức Thế Tôn ngợi khen cơ mà!” Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
thọ dụng xoài của đức vua không biết chừng mực vậy?” Các tỳ khưu đã nghe 
được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng xoài; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukkaṭa.”  

 
 
 

34. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người 
nọ. Các miếng xoài đã được bỏ vào trong món xúp. Các tỳ khưu ngần ngại 
không thọ lãnh.  
 

- “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thọ dụng) xoài miếng.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 
Họ đã không học hỏi để làm xoài thành miếng. Ở phòng ăn, họ đã tiến hành 
với các trái xoài hãy còn nguyên vẹn. Các tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh.  
 

- “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đối với Sa-môn theo 
năm cách: đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi 
móng tay, không có hột, và hột đã được lấy ra là cách thứ năm. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đối với Sa-
môn theo năm cách này.”  
 
 
 

35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rắn cắn và chết đi. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chắc chắn là vị tỳ khưu ấy đã 
không rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này rồi. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu vị 
tỳ khưu ấy rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
ấy dầu bị rắn cắn cũng không thể nào chết được. Bốn loài rắn chúa là các loài 
nào? Loài rắn chúa Virūpakkha, loài rắn chúa Erāpatha, loài rắn chúa 
Chabyāputta, loài rắn chúa Kaṇhāgotamaka. Này các tỳ khưu, chắc chắn là tỳ 
khưu ấy đã không rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này rồi. Này các tỳ khưu, 
bởi vì nếu vị tỳ khưu ấy rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này, này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu ấy dầu bị rắn cắn cũng không thể nào chết được. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này để thực hiện sự hộ trì 
bản thân nhằm gìn giữ bản thân, nhằm bảo vệ bản thân. Và này các tỳ khưu, 
nên thực hành như vầy:  
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 ‘Virūpakkhehi me mettaṃ mettaṃ erāpathehi me 
 chabyāputtehi me mettaṃ mettaṃ kaṇhāgotamakehi ca.  
 
 
 
 Apādakehi me mettaṃ mettaṃ dipādakehi me1 
 catuppadehi me mettaṃ mettaṃ bahuppadehi me.  
 
 
 
 Mā maṃ apādako hiṃsi mā maṃ hiṃsi dipādako 
 mā maṃ catuppado hiṃsi mā maṃ hiṃsi bahuppado.  
 
 
 
 Sabbe sattā sabbe pāṇā sabbe bhūtā ca kevalā  
 sabbe bhadrāni passantu mā kañci pāpamāgamā.  
 
 
 
 Appamāṇo buddho 
 Appamāṇo dhammo appamāṇo saṅgho.  
 
 
 
 Pamāṇavantāni siriṃsapāni2 
 ahi vicchikā satapadī uṇṇānābhi3  
 sarabū mūsikā katā me rakkhā 
 katā me parittā4 paṭikkamantu bhūtāni.  
 
 
 
 So ’haṃ namo bhagavato 
 Namo sattannaṃ sammāsambuddhānan ’”ti.5  
 
 
 

36. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu anabhiratiyā pīḷito attano 
aṅgajātaṃ chindi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Aññamhi so bhikkhave 
moghapuriso chettabbamhi6 aññaṃ chindi. Na bhikkhave7 attano aṅgajātaṃ 
chettabbaṃ.8 Yo chindeyya āpatti thullaccayassā ”ti.  

                                                   
1 dvipādakehi me - Ma, PTS.     6 chinditabbamhi - Syā. 
2 sarīsapāni - Ma.           5 anujānāmi bhikkhave lohitaṃ mocetun ti - PTS adhikaṃ. 
3 uṇṇanābhi - Ma, PTS; uṇṇānābhī - Syā.    7 na hi bhikkhave - Syā. 
4 kataṃ me parittaṃ - Ma.         8 chinditabbaṃ - Syā. 
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‘Tôi có tâm từ đối với các Virūpakkha, tôi có tâm từ đối với các 
Erāpatha, tôi có tâm từ đối với các Chabyāputta, và tôi có tâm từ đối với 
các Kaṇhāgotamaka.  
 
 

 
Tôi có tâm từ đối với các loài không chân, tôi có tâm từ đối với các loài 

hai chân, tôi có tâm từ đối với các loài bốn chân, tôi có tâm từ đối với các 
loài nhiều chân.  
 
 

 
Loài không chân đừng hãm hại tôi, loài hai chân đừng hãm hại tôi, loài 

bốn chân đừng hãm hại tôi, loài nhiều chân đừng hãm hại tôi.  
 
 

 
Hỡi tất cả chúng sanh, tất cả các sinh vật, tất cả các sanh linh và toàn 

thể, xin tất cả hãy nhìn thấy các điều lành, điều xấu xa chớ có xảy đến bất 
cứ ai.  
 
 

 
Đức Phật là vô lượng,  
Giáo Pháp là vô lượng, Hội Chúng là vô lượng.  

 
 

 
Các loài bò sát (như là) các loài rắn, bọ cạp, rết, nhện, thằn lằn, chuột là 

có hạn lượng. Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì, xin 
các sanh linh hãy tránh xa.  
 
 

 
Tôi đây kính lễ đức Thế Tôn,  
kính lễ bảy vị Chánh Đẳng Giác.’”  

 
 

 
36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị dằn vặt bởi sự không được thỏa 

thích nên đã cắt đi dương vật của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khi vật khác cần được đoạn trừ, kẻ rồ dại 
ấy lại đoạn trừ vật khác. Này các tỳ khưu, không nên cắt đi dương vật của bản 
thân; vị nào cắt thì phạm tội thullaccaya.”  
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37. Tena kho pana samayena rājagahakassa seṭṭhissa mahagghassa 
candanasārassa candanagaṇṭhī1 uppannā hoti. Atha kho rājagahakassa 
seṭṭhissa etadahosi: “Yannūnāhaṃ imāya candanagaṇṭhiyā pattaṃ 
likhāpeyyaṃ,2 lekhañca3 me paribhogaṃ bhavissati, pattaṃ ca dānaṃ 
dassāmī ”ti. Atha kho rājagahako seṭṭhi4 tāya candanagaṇṭhiyā pattaṃ 
likhāpetvā sikkāya vāhitvā5 veḷagge6 ālaggetvā veḷuparamparāya bandhitvā7 
evamāha: “Yo samaṇo vā brāhmaṇo vā arahā ceva iddhimā ca dinnaṃ yeva 
pattaṃ oharatū ”ti.  
 
 
 

Atha kho pūraṇo kassapo yena rājagahako seṭṭhi tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ etadavoca: “Ahaṃ hi gahapati, arahā 
ceva iddhimā ca, dehi me pattan ”ti. “Sace bhante, āyasmā arahā ceva 
iddhimā ca dinnaṃ yeva pattaṃ oharatū ”ti.  
 
 
 

Atha kho makkhaligosālo ajito kesakambalo8 pakudho kaccāyano sañjayo 
bellaṭṭhiputto9 nigaṇṭho nātaputto10 yena rājagahako seṭṭhi tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ etadavoca: “Ahaṃ hi gahapati arahā 
ceva iddhimā ca, dehi me pattan ”ti. “Sace bhante, āyasmā arahā ceva 
iddhimā ca dinnaṃ yeva pattaṃ oharatū ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena āyasmā ca mahāmoggallāno āyasmā ca 
piṇḍolabhāradvājo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya 
rājagahaṃ piṇḍāya pavisiṃsu.11 Atha kho āyasmā piṇḍolabhāradvājo 
āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca: “Āyasmā kho mahāmoggallāno 
arahā ceva iddhimā ca. Gacchāvuso moggallāna, etaṃ pattaṃ ohara, tuyheso 
patto ”ti. “Āyasmāpi kho piṇḍolabhāradvājo arahā ceva iddhimā ca. 
Gacchāvuso bhāradvāja, etaṃ pattaṃ ohara, tuyheso patto ”ti.12 Atha kho 
āyasmā piṇḍolabhāradvājo vehāsaṃ abbhuggantvā taṃ pattaṃ gahetvā 
tikkhattuṃ rājagahaṃ anupariyāyi.13  

                                                   
1 candanassa - Ma.      7 vāhitvā - Syā.  
2 lekhāpeyyaṃ - Ma.     8 kesakambalī - PTS. 
3 likhañ ca - Syā.     9 sañjayo belaṭṭhaputto - Ma;  
4 seṭṭhī - Syā, evaṃ sabbattha.        sañjayo velaṭṭhaputto - Syā;  
5 uḍḍitvā - Ma, Syā;         sañjayo belaṭṭhiputto - PTS.  
   pakkhipitvā - PTS.      10 nāṭaputto - Ma, Syā.  
6 veḷugge - Syā.       11 pāvisiṃsu - Syā.  
12 tena kho pana samayena āyasmā ca mahāmoggallāno ... pāvisiṃsu. āyasmāpi kho 
piṇḍolabhāradvājo arahā ceva iddhimā ca. āyasmāpi kho mahāmoggallāno arahā ceva 
iddhimā ca. atha kho āyasmā piṇḍolabhāradvājo āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca 
gacchāvuso moggallāna etaṃ pattaṃ ohara tuyheso pattoti. āyasmāpi kho moggallāno 
āyasmantaṃ piṇḍolabhāradvājaṃ etadavoca gacchāvuso bhāradvāja etaṃ pattaṃ ohara 
tuyheso pattoti - Syā.   13 anupariyāsi - PTS. 
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37. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú ở thành Rājagaha có được khúc gỗ trầm 
hương của lõi gỗ trầm hương rất quý giá. Khi ấy, nhà đại phú thành Rājagaha 
đã khởi ý điều này: “Hay là ta cho đẽo thành cái bình bát với khúc gỗ trầm 
hương này? Và phần gỗ vụn sẽ là vật sử dụng của ta, còn cái bình bát ta sẽ 
cho đi làm quà biếu.” Sau đó, nhà đại phú thành Rājagaha đã cho đẽo thành 
cái bình bát với khúc gỗ trầm hương ấy rồi kéo lên bằng sợi dây và treo ở 
ngọn cây tre, xong buộc nhiều cây tre tiếp nối nhau và nói như vầy: - “Vị Sa-
môn hoặc Bà-la-môn nào là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì hãy lấy 
quà biếu chính là cái bình bát xuống.”  
 
 
 
 
 

Khi ấy, Pūraṇa Kassapa đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rājagaha, sau 
khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rājagaha điều này: - “Này gia chủ, 
chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy dâng cái bình bát 
cho ta.” - “Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì ngài 
hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống đi.”  
 
 
 
 
 

Sau đó, Makkhaligosāla, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccāyana, Sañjaya 
Belaṭṭhiputta, Nigaṇṭha Nātaputta1 đã đi đến gặp nhà đại phú thành 
Rājagaha, sau khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rājagaha điều này: - 
“Này gia chủ, chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy dâng 
cái bình bát cho ta.” - “Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông 
nữa thì ngài hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống đi.”  
 
 
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahāmoggallāna và đại đức Piṇḍolabhāradvāja 
vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Rājagaha để khất thực. 
Khi ấy, đại đức Piṇḍolabhāradvāja đã nói với đại đức Mahāmoggallāna điều 
này: - “Đại đức Mahāmoggallāna quả là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa. 
Này đại đức Mahāmoggallāna, hãy đi và lấy xuống cái bình bát này. Cái bình 
bát ấy là của đại đức.” - “Đại đức Piṇḍolabhāradvāja cũng là vị A-la-hán và lại 
có thần thông nữa. Này đại đức Piṇḍolabhāradvāja, hãy đi và lấy xuống cái 
bình bát này đi. Cái bình bát ấy là của đại đức.” Khi ấy, đại đức 
Piṇḍolabhāradvāja đã bay lên không trung, cầm lấy cái bình bát ấy, và đi 
(trên không) quanh thành Rājagaha ba vòng.  

                                                   
1 Pūraṇa Kassapa và năm vị này đứng đầu sáu nhóm ngoại đạo thời đó (ND). 
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Tena kho pana samayena rājagahako seṭṭhi saputtadāro sake nivesane 
ṭhito hoti pañjaliko namassamāno: “Idheva bhante ayyo bhāradvājo 
amhākaṃ nivesane patiṭṭhātū ”ti. Atha kho āyasmā piṇḍolabhāradvājo 
rājagahakassa seṭṭhissa nivesane patiṭṭhāsi. Atha kho rājagahako seṭṭhi 
āyasmato piṇḍolabhāradvājassa hatthato pattaṃ gahetvā mahagghassa 
khādanīyassa pūretvā āyasmato piṇḍolabhāradvājassa pādāsi.1 Atha kho 
āyasmā piṇḍolabhāradvājo taṃ pattaṃ gahetvā ārāmaṃ agamāsi. Assosuṃ 
kho manussā: “Ayyena kira piṇḍolabhāradvājena rājagahakassa seṭṭhissa 
patto ohārito ”ti. Te ca manussā uccāsaddā mahāsaddā āyasmantaṃ 
piṇḍolabhāradvājaṃ piṭṭhito2 anubandhiṃsu. Assosi kho bhagavā 
uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ, sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Kinnu 
kho so ānanda, uccāsaddo mahāsaddo ”ti?  
 
 
 
 

“Āyasmatā bhante, piṇḍolabhāradvājena rājagahakassa seṭṭhissa patto 
ohārito. Assosuṃ kho bhante manussā: ‘Ayyena kira piṇḍolabhāradvājena 
rājagahakassa seṭṭhissa patto ohārito ’ti. Te ca bhante manussā uccāsaddā 
mahāsaddā āyasmantaṃ piṇḍolabhāradvājaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubaddhā,3 
so eso bhante bhagavā,4 uccāsaddo mahāsaddo ”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātetvā āyasmantaṃ piṇḍolabhāradvājaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira 
tayā bhāradvāja, rājagahakassa seṭṭhissa patto ohārito ”ti?  
 
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchavikaṃ bhāradvāja ananulomikaṃ 
appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ 
bhāradvāja, chavassa dārupattassa kāraṇā gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ 
iddhipāṭihāriyaṃ dassessasi? Seyyathāpi5 bhāradvāja, mātugāmo chavassa 
māsakarūpassa kāraṇā kopīnaṃ dasseti, evameva kho tayā bhāradvāja, 
chavassa dārupattassa kāraṇā gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ 
iddhipāṭihāriyaṃ dassitaṃ. Netaṃ bhāradvāja, appasannānaṃ vā pasādāya 
pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ bhāradvāja, appasannānaṃ 
ceva appasādāya pasannānaṃ ca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti.  

                                                   
1 adāsi - Ma, Syā.  
2 piṭṭhito piṭṭhito - Ma, Syā, PTS.    4 so eso bhagavā - Syā.  
3 anubandhā - Ma, Syā.      5 seyyathāpi nāma - Syā.  
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Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành Rājagaha cùng vợ và con đang đứng ở 
tại nhà của họ, hai tay chắp lên, thành kính làm lễ rằng: - “Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Bhāradvāja hãy ngự đến nhà của chúng tôi ở ngay chỗ này.” Sau 
đó, đại đức Piṇḍolabhāradvāja đã ngự đến tư gia của nhà đại phú thành 
Rājagaha. Khi ấy, nhà đại phú thành Rājagaha đã nhận lấy cái bình bát từ tay 
của đại đức Piṇḍolabhāradvāja, chất đầy vật thực cứng loại đắt giá rồi dâng 
lại cho đại đức Piṇḍolabhāradvāja. Khi ấy, đại đức Piṇḍolabhāradvāja đã 
nhận lại bình bát ấy rồi đi về tu viện. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói cái 
bình bát của nhà đại phú thành Rājagaha đã được lấy xuống bởi ngài đại đức 
Piṇḍolabhāradvāja.” Và các người ấy với âm thanh ồn ào, với âm thanh ầm ĩ, 
đã nối đuôi nhau đi phía sau đại đức Piṇḍolabhāradvāja. Đức Thế Tôn đã 
nghe âm thanh ồn ào âm thanh ầm ĩ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ānanda 
rằng: - “Này Ānanda, âm thanh ồn ào âm thanh ầm ĩ ấy là gì vậy?”  
 
 
 

- “Bạch ngài, cái bình bát của nhà đại phú thành Rājagaha đã được lấy 
xuống bởi đại đức Piṇḍolabhāradvāja. Bạch ngài, dân chúng đã nghe rằng: 
‘Nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rājagaha đã được lấy xuống 
bởi ngài đại đức Piṇḍolabhāradvāja.’ Và bạch ngài, những người ấy với âm 
thanh ồn ào, với âm thanh ầm ĩ, đã nối đuôi nhau tuần tự đi phía sau đại đức 
Piṇḍolabhāradvāja. Bạch ngài, bạch Thế Tôn, âm thanh ồn ào, âm thanh ầm ĩ 
kia là chuyện ấy.”  
 
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Piṇḍolabhāradvāja rằng: - “Này Bhāradvāja, 
nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rājagaha đã được nhà ngươi lấy 
xuống, có đúng không vậy?”  
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này Bhāradvāja, thật không 
đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm. Này Bhāradvāja, vì sao ngươi lại phô bày pháp 
thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông đến hàng tại gia vì 
nguyên nhân của cái bình bát gỗ tầm thường? Này Bhāradvāja, cũng giống 
như người đàn bà cho xem chỗ kín vì nguyên nhân của đồng bạc tầm thường; 
này Bhāradvāja, tương tợ như thế vì nguyên nhân cái bình bát gỗ tầm 
thường, pháp thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông đã bị ngươi 
phô bày đến hàng tại gia. Này Bhāradvāja, 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.”  
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Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

“Na bhikkhave, gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ iddhipāṭihāriyaṃ 
dassetabbaṃ. Yo dasseyya āpatti dukkaṭassa. Bhindathetaṃ bhikkhave, 
dārupattaṃ. Sakalikaṃ sakalikaṃ katvā1 bhikkhūnaṃ añjanūpapiṃsanaṃ2 
detha. Na ca bhikkhave dārupatto dhāretabbo. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  

 
38. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace patte 

dhārenti sovaṇṇamayaṃ rūpiyamayaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave, sovaṇṇamayo patto dhāretabbo, na rūpiyamayo patto 
dhāretabbo, na maṇimayo patto dhāretabbo, na veḷuriyamayo patto 
dhāretabbo, na phalikamayo patto dhāretabbo, na kaṃsamayo patto 
dhāretabbo, na kācamayo patto dhāretabbo, na tipumayo patto dhāretabbo, 
na sīsamayo patto dhāretabbo, na tambalohamayo patto dhāretabbo, yo 
dhāreyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave dve patte ayopattaṃ, 
mattikāpattan ”ti.  

 
39. Tena kho pana samayena pattamūlaṃ ghaṃsīyati. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, pattamaṇḍalan ”ti.  

 
Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni patta-

maṇḍalāni dhārenti sovaṇṇamayaṃ rūpiyamayaṃ. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave, uccāvacāni pattamaṇḍalāni dhāretabbāni. Yo dhāreyya 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, dve pattamaṇḍalāni tipumayaṃ 
sīsamayan ”ti.  

 
Bahalāni maṇḍalāni3 nācchupīyanti.4 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Anujānāmi bhikkhave, likhitun ”ti.  

 
Valī5 honti. ―pe―  

 
“Anujānāmi bhikkhave, makaradantakaṃ chinditun ”ti.  

                                                   
1 karitvā - Syā.       3 pattamaṇḍalāni - Syā.  
2 añjanupapisanaṃ - Ma, PTS;     4 na acchupiyanti - Ma, Syā.  
   añjanapiṃsanaṃ - Syā.    5 valiṃ - PTS. 
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Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên phô bày pháp thượng nhân tức là sự kỳ 
diệu của phép thần thông đến hàng tại gia; vị nào phô bày thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, hãy đập vỡ bình bát gỗ ấy, nghiền thành bột mịn, 
rồi hãy dâng đến các tỳ khưu làm hương liệu của thuốc cao. Này các tỳ khưu, 
không nên sử dụng bình bát bằng gỗ; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  

 
38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng những bình bát 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. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát làm bằng vàng, không 
nên sử dụng bình bát làm bằng bạc, không nên sử dụng bình bát làm bằng 
ngọc ma-ni, không nên sử dụng bình bát làm bằng ngọc bích, không nên sử 
dụng bình bát làm bằng pha-lê, không nên sử dụng bình bát làm bằng đồng 
đỏ, không nên sử dụng bình bát làm bằng thủy tinh, không nên sử dụng bình 
bát làm bằng thiếc, không nên sử dụng bình bát làm bằng chì, không nên sử 
dụng bình bát làm bằng đồng thau; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép hai loại bình bát: bình bát sắt và bình bát đất.”  

 
39. Vào lúc bấy giờ, phần đáy bình bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy 

lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vòng đế bình bát.”  

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng đế bình bát 

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. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát đủ loại; vị 
nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép hai loại vòng 
đế bình bát: loại làm bằng thiếc và loại làm bằng chì.”  

 
Những vòng đế dày cộm không giữ yên (bình bát). Các vị đã trình việc ấy 

lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đẽo gọt bớt.”  

 
Chúng bị lỏng chỏng. ―(như trên)―  

 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt răng cá kiếm (cắm vào để giữ bình 

bát).” 
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40. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū citrāni 
pattamaṇḍalāni dhārenti rūpakākiṇṇāni bhittikammakatāni.1 Tāni 
rathikāyapi dassentā āhiṇḍanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave, citrāni pattamaṇḍalāni dhāretabbāni rūpakākiṇṇāni 
bhittikammakatāni. Yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, 
pakatimaṇḍalan ”ti.  
 
 

41. Tena kho pana samayena bhikkhū saudakaṃ2 pattaṃ paṭisāmenti. 
Patto dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, sodako3 patto paṭisāmetabbo. Yo paṭisāmeyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, otāpetvā pattaṃ paṭisāmetun ”ti.  
 
 

42. Tena kho pana samayena bhikkhū sodakaṃ4 pattaṃ otāpenti. Patto 
duggandho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, sodako5 patto otāpetabbo. Yo otāpeyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave, vodakaṃ6 katvā otāpetvā pattaṃ paṭisāmetun ”ti.  
 
 

43. Tena kho pana samayena bhikkhū uṇhe pattaṃ nidahanti. Pattassa 
vaṇṇo dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, uṇhe patto nidahitabbo. Yo nidaheyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave, muhuttaṃ uṇhe otāpetvā pattaṃ paṭisāmetun ”ti.  
 
 

44. Tena kho pana samayena sambahulā pattā ajjhokāse anādhārā 
nikkhittā honti. Vātamaṇḍalikāya āvaṭṭitvā7 pattā bhijjiṃsu. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, pattādhārakan ”ti.  
 
 

45. Tena kho pana samayena bhikkhū mīḍhante8 pattaṃ nikkhipanti. 
Paripatitvā9 patto bhijjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, mīḍhante patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
                                                   
1 rūpakokiṇṇāni bhatikammakatāni - PTS. 
2 sodakaṃ - Ma, Syā.      6 nirudakaṃ - Syā.  
3 saudako - PTS.      7 āvaṭṭetvā - Ma.  
4 saudakaṃ - Syā, PTS.      8 miḍhante - Ma, Syā, PTS. 
5 saudako - Syā, PTS.      9 parivaṭṭitvā - Syā.  
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40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng đế bình 
bát màu sặc sỡ: loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi. Các vị đi đó đây phô 
trương những thứ ấy ngay cả ở nơi đường phố. 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. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát màu sặc sỡ: 
loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép loại vòng đế bình thường.”1  
 
 

41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem cất bình bát còn đẫm nước. Bình bát 
bị hư hỏng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đem cất bình bát còn đẫm nước; vị nào 
đem cất thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát 
sau khi phơi nắng.”  
 
 

42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem phơi nắng bình bát còn nước. Bình 
bát có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đem phơi nắng bình bát còn nước; vị nào 
đem phơi nắng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất 
bình bát sau khi làm ráo nước và đem phơi nắng.”  
 
 

43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để luôn bình bát ở chỗ nóng. Màu sắc của 
bình bát bị hoại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên để luôn bình bát ở chỗ nóng; vị nào để 
luôn thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát 
sau khi phơi nắng ở chỗ nóng trong chốc lát.”  
 
 

44. Vào lúc bấy giờ, có nhiều bình bát được đặt xuống ở ngoài trời không 
có vật kềm giữ. Do cơn gió xoáy, các bình bát đã quay vòng và bị vỡ. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giá giữ bình bát.”  
 
 

45. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép của giường 
đúc. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của giường đúc; 
vị nào đặt xuống thì phạm tội dukkaṭa.”  
                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích loại vòng đế bình thường (pakatimaṇḍalaṃ) chính là loại 
vòng đế có răng cá kiếm đã được cắt (VinA. vi, 1203).  
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46. Tena kho pana samayena bhikkhū paribhaṇḍante pattaṃ nikkhipanti. 
Paripatitvā1 patto bhijjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, paribhaṇḍante patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

47. Tena kho pana samayena bhikkhū chamāya2 pattaṃ nikkujjanti. 
Oṭṭho ghaṃsīyati.3 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, tiṇasanthārakan ”ti.  
 
 

Tiṇasanthārako upacikāhi khajjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
 

“Anujānāmi bhikkhave, coḷakan ”ti.  
 
 

Coḷakaṃ upacikāhi khajjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, pattamālakan ”ti.4  
 
 

Pattamālakā paripatitvā patto bhijjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, pattakaṇḍolikan ”ti.5  
 
 

Pattakaṇḍolikāya patto ghaṃsīyati.6 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, pattatthavikan ”ti.  
 
 

Aṃsabandhako na hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, aṃsabandhakaṃ bandhanasuttakan ”ti.  
 
 

48. Tena kho pana samayena bhikkhū bhittikhīlepi nāgadantakepi 
pattaṃ lagganti. Paripatitvā patto bhijjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, patto laggetabbo. Yo laggeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 parivaṭṭitvā - Syā.     4 pattamāḷakan ti - Ma, Syā, PTS. 
2 chamāyaṃ - Syā.     5 pattakuṇḍolikan ti - Ma, Syā. 
3 ghaṃsiyati - Ma, Syā.    6 ghaṃsiyati - Ma; ugghaṃsiyati - Syā. 
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46. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép của bục nền 
xung quanh. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của bục nền 
xung quanh; vị nào đặt xuống thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

47. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lật úp bình bát ở trên mặt đất. Vành 
miệng (bình bát) bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) miếng lót bằng cỏ.”  
 
 

Miếng lót bằng cỏ bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) mảnh vải.”  
 
 

Mảnh vải bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bục kê bình bát.”  
 
 

Bình bát rơi từ bục kê bình bát và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giỏ mây chứa bình bát.”  
 
 

Ở trong giỏ mây chứa bình bát, bình bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng bình bát.”  
 
 

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 kết lại.”  
 
 

48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu treo bình bát ở chốt đinh gắn vào tường 
và ở móc ngà voi. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên treo bình bát; vị nào treo thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
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49. Tena kho pana samayena bhikkhū mañce pattaṃ nikkhipanti. 
Satisammosā nisīdantā ottharitvā pattaṃ bhindanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, mañce patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

50. Tena kho pana samayena bhikkhū pīṭhe pattaṃ nikkhipanti. 
Satisammosā nisīdantā ottharitvā pattaṃ bhindanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, pīṭhe patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

51. Tena kho pana samayena bhikkhū aṅke pattaṃ nikkhipanti. 
Satisammosā vuṭṭhahanti.1 Paripatitvā patto bhijjati. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, aṅke patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

52. Tena kho pana samayena bhikkhū chatte pattaṃ nikkhipanti. 
Vātamaṇḍalikāya chattaṃ ukkhipīyati.2 Paripatitvā patto bhijjati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, chatte patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

53. Tena kho pana samayena bhikkhū pattahatthā kavāṭaṃ paṇāmenti. 
Kavāṭo3 āvaṭṭitvā patto bhijjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, pattahatthena kavāṭo paṇāmetabbo.4 Yo paṇāmeyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

54. Tena kho pana samayena bhikkhū tumbakaṭāhe5 piṇḍāya caranti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi titthiyā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, tumbakaṭāhe5 piṇḍāya caritabbaṃ. Yo careyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 uṭṭhahanti - Ma, Syā.   
2 ukkhipiyati - Ma, Syā.    4 kavāṭaṃ paṇāmetabbaṃ - Ma, Syā, PTS.  
3 kavāṭe - Syā.     5 tumbakaṭāhena - Syā. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Các Tiểu Sự 

 29

49. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở giường. Trong khi 
ngồi xuống do sự lẫn lộn về ghi nhớ nên đè lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở giường; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở ghế. Trong khi ngồi 
xuống do sự lẫn lộn về ghi nhớ nên đè lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở ghế; vị nào đặt xuống 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

51. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở bắp vế. Do sự lẫn lộn 
về ghi nhớ các vị đứng lên khiến bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở bắp vế; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở trên cái dù. Do cơn 
gió xoáy, cái dù bị bật lên khiến bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở trên cái dù; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

53. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mở cửa với bình bát ở tay. Cánh cửa bật 
trở lại khiến bình bát bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên mở cửa với bình bát ở tay; vị nào mở cửa 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực (chứa) ở bầu đựng nước. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các tu sĩ ngoại đạo 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực (chứa) ở bầu đựng nước; vị 
nào đi (khất thực như thế) thì phạm tội dukkaṭa.”  
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55. Tena kho pana samayena bhikkhū ghaṭikaṭāhe1 piṇḍāya caranti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi titthiyā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave, ghaṭikaṭāhe1 piṇḍāya caritabbaṃ. Yo careyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

 
56. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sabbapaṃsukūliko hoti. 

So chavasīsassa pattaṃ dhāreti. Aññatarā itthi2 passitvā bhītā vissaramakāsi: 
“Abbhuṃ me, pisāco vatāyan ”ti.3 Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā chavasīsassa pattaṃ dhāressanti, 
seyyathāpi pisācillikā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave, chavasīsassa patto dhāretabbo. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassa. Na ca bhikkhave, sabbapaṃsukūlikena bhavitabbaṃ. Yo 
bhaveyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

 
57. Tena kho pana samayena bhikkhū calakānipi aṭṭhikānipi 

ucciṭṭhodakampi pattena nīharanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Yasmiṃ yevime samaṇā sakyaputtiyā bhuñjanti so ’va nesaṃ paṭiggaho ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave, calakāni vā aṭṭhikāni vā ucciṭṭhodakaṃ vā pattena 
nīharitabbaṃ. Yo nīhareyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, 
paṭiggahan ”ti.  
 
 

 
58. Tena kho pana samayena bhikkhū hatthena vipāṭetvā4 cīvaraṃ 

sibbenti. Cīvaraṃ vilomaṃ5 hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, satthakaṃ namatakan ”ti.  
 
 

 
59. Tena kho pana samayena saṅghassa daṇḍasatthakaṃ uppannaṃ hoti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, daṇḍasatthakan ”ti.  

                                                   
1 ghaṭikaṭāhena - Syā.      4 vipphāletvā - Ma;  
2 itthī - Ma, Syā.          viphāletvā - Syā.  
3 pisāco vata man ti - PTS.     5 vilomikaṃ - Ma.  
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55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực (chứa) ở chậu đựng nước. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các tu sĩ ngoại 
đạo vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực (chứa) ở chậu đựng nước; vị 
nào đi (khất thực như thế) thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ chỉ sử dụng các vật bị quăng bỏ. Vị ấy 

sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của người chết. Có phụ nữ nọ nhìn thấy, 
hoảng sợ, đã mất tự chủ (thét lên): - “Làm tôi hết hồn, gã này đúng là quỷ 
sứ!” Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của người chết, giống như 
kẻ thờ phụng quỷ thần vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của 
người chết; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, không nên 
sinh tồn chỉ nhờ vào các vật bị quăng bỏ; vị nào sinh tồn (như thế) thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 
 

 
57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dùng bình bát để mang đi các đồ thừa 

thãi, xương xóc, và nước cặn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thọ thực trong chính cái vật đựng (rác) của bọn 
họ!” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên dùng bình bát để mang đi các đồ thừa thãi, 
xương xóc, hay nước cặn; vị nào mang đi thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) vật đựng (rác).”  
 
 

 
58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé (vải) bằng tay rồi may y. Y không thẩm 

mỹ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao nhỏ có vỏ bọc.”  
 
 

 
59. Vào lúc bấy giờ, dao nhỏ có cán được phát sanh đến hội chúng. Các vị 

đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao nhỏ có cán.”  
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60. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace 
satthakadaṇḍe dhārenti sovaṇṇamayaṃ rūpiyamayaṃ. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe―  
 

“Na bhikkhave uccāvacā satthakadaṇḍā dhāretabbā. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave aṭṭhimayaṃ dantamayaṃ vīsāṇamayaṃ 
naḷamayaṃ veḷumayaṃ kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ 
saṅkhanābhimayan ”ti.  
 
 

61. Tena kho pana samayena bhikkhū kukkuṭapattena pi veḷupesikāya pi 
cīvaraṃ sibbenti. Cīvaraṃ dussibbitaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave sūcikan ”ti.  
 
 

Sūciyo kaṇṇakitāyo honti.  
“Anujānāmi bhikkhave sūcināḷikan ”ti.  

 
 

Sūcināḷikāyapi kaṇṇakitāyo honti.  
“Anujānāmi bhikkhave kiṇṇena pūretun ”ti.  

 
 

Kiṇṇepi kaṇṇakitāyo honti.  
“Anujānāmi bhikkhave sattuyā1 pūretun ”ti.  

 
 

Sattuyāpi2 kaṇṇakitāyo honti.  
“Anujānāmi bhikkhave saritakan ”ti.  

 
 

Saritakenapi3 kaṇṇakitāyo honti.  
“Anujānāmi bhikkhave madhusitthakena sāretun ”ti.  

 
 

Sāritakaṃ4 paribhijjati.  
“Anujānāmi bhikkhave sāritasipāṭikan ”ti.5  

 
 

62. Tena kho pana samayena bhikkhū tattha tattha khīlaṃ nikhanitvā6 
sambandhitvā cīvaraṃ sibbanti. Cīvaraṃ vikaṇṇaṃ hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave kaṭhinaṃ, kaṭhinarajjuṃ.7 Tattha tattha 
obandhitvā cīvaraṃ sibbetun ”ti. 

                                                   
1 satthuyā - PTS.  5 saritakasipāṭikan ti - Ma; saritasipāṭikan ti - Syā, PTS. 
2 satthuyāpi - PTS.     6 khilaṃ nikhaṇitvā - Ma;  
3 saritakepi - Ma, Syā, PTS.        khīlaṃ nikhaṇitvā - Syā.  
4 saritakaṃ - Ma, Syā, PTS.     7 kathinaṃ kathinarajjuṃ - Ma. 
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60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các cán dao 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. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các cán dao 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, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, làm 
bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò.”  
 
 

61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu may y bằng lông gà và lạt tre. Y được may 
vụng về. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim khâu.”  
 
 

Các kim khâu bị rỉ sét.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống đựng kim khâu.”  

 
 

Cho dù ở trong ống đựng, các kim khâu cũng bị rỉ sét.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy với bột gây men.”  

 
 

Cho dù ở trong bột gây men, các kim khâu cũng bị rỉ sét.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy với bột lúa mạch.”  

 
 

Cho dù ở trong bột lúa mạch, các kim khâu cũng bị rỉ sét.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bột đá.”  

 
 

Cho dù với bột đá, các kim khâu cũng bị rỉ sét.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trộn với mật và sáp ong.”  

 
 

Bột đá bị rời rạc.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (trộn) bột đá với nhựa cây.”  

 
 

62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cắm cọc ở các nơi, buộc (vải) lại với nhau 
rồi may y. Y có các góc không vuông vức. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm y mẫu, dây buộc ở tấm y 
mẫu, sau khi buộc y vào chỗ này chỗ kia rồi may.”  
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Visame kaṭhinaṃ pattharanti. Kaṭhinaṃ paribhijjati.  
“Na bhikkhave visame kaṭhinaṃ pattharitabbaṃ. Yo patthareyya āpatti 

dukkaṭassā ”ti.  
 

 
Chamāya kaṭhinaṃ pattharanti. Kaṭhinaṃ paṃsukitaṃ hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave tiṇasanthārakan ”ti. 

 

 
Kaṭhinassa anto jīrati.  
“Anujānāmi bhikkhave anuvātaṃ paribhaṇḍaṃ āropetun ”ti.  

 

 
Kaṭhinaṃ nappahoti.  
“Anujānāmi bhikkhave daṇḍakaṭhinaṃ vidalakaṃ1 salākaṃ vinandhana-

rajjuṃ2 vinandhanasuttakaṃ vinandhitvā3 cīvaraṃ sibbetun ”ti.  
 

 
Suttantarikāyo visamā honti.  
“Anujānāmi bhikkhave kalimbakan ”ti. 

 

 
Suttā vaṅkā honti.  
“Anujānāmi bhikkhave moghasuttakan ”ti.  

 

 
63. Tena kho pana samayena bhikkhū adhotehi pādehi kaṭhinaṃ 

akkamanti. Kaṭhinaṃ dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Na bhikkhave adhotehi pādehi kaṭhinaṃ akkamitabbaṃ. Yo akkameyya 

āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
64. Tena kho pana samayena bhikkhū allehi pādehi kaṭhinaṃ akkamanti. 

Kaṭhinaṃ dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Na bhikkhave allehi pādehi kaṭhinaṃ akkamitabbaṃ. Yo akkameyya 

āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
65. Tena kho pana samayena bhikkhū saupāhanā kaṭhinaṃ akkamanti. 

Kaṭhinaṃ dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Na bhikkhave saupāhanena kaṭhinaṃ akkamitabbaṃ. Yo akkameyya 

āpatti dukkaṭassā ”ti.  
                                                   
1 bidalakaṃ - Ma; pidalakaṃ - PTS. 
2 vinaddhanarajjuṃ - Syā.      3 vinaddhitvā - Syā.  
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Các vị trải ra tấm y mẫu ở chỗ không bằng phẳng. Tấm y mẫu bị rời ra.  
- “Này các tỳ khưu, không nên trải ra tấm y mẫu ở chỗ không bằng phẳng; 

vị nào trải ra thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
Các vị trải ra tấm y mẫu ở trên mặt đất. Tấm y mẫu bị dơ.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thảm cỏ.”  

 

 
Đường viền của tấm y mẫu bị sờn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thiết lập đường biên tức là vòng đai xung 

quanh.”  
 

 
Tấm y mẫu không đạt kích thước.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc y vào khung y mẫu, vào thanh gỗ 

dẹp, vào cọc gỗ, vào dây buộc, vào chỉ buộc rồi may.”  
 

 
Các khoảng cách của các đường chỉ không đều nhau.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đo đạc.”  

 

 
Các đường chỉ bị cong quẹo.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đường chỉ may tạm.”  

 

 
63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân 

chưa rửa. Tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân chưa 

rửa; vị nào bước lên thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
64. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân 

đẫm nước. Tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân đẫm 

nước; vị nào bước lên thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang giày dép bước lên tấm y mẫu. Tấm 

y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, không nên mang giày dép bước lên tấm y mẫu; vị nào 

bước lên thì phạm tội dukkaṭa.”  
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66. Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaraṃ sibbentā aṅguliyā 
paṭigaṇhanti, aṅguliyo dukkhā honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave paṭiggahan ”ti.  

 
67. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace paṭiggahe 

dhārenti sovaṇṇamayaṃ rūpiyamayaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave uccāvacā paṭiggahā dhāretabbā. Yo dhāreyya āpatti 

dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave aṭṭhimayaṃ dantamayaṃ visāṇamayaṃ 
naḷamayaṃ veḷumayaṃ kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ 
saṅkhanābhimayan ”ti.  

 
68. Tena kho pana samayena sūciyopi satthakāpi paṭiggahāpi nassanti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave āvesanavitthakan ”ti.  

 
Āvesanavitthake samākulā honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave paṭiggahathavikan ”ti.  

 
Aṃsabaddhako na hoti  
“Anujānāmi bhikkhave aṃsabaddhakaṃ bandhanasuttakan ”ti. 

 
69. Tena kho pana samayena bhikkhū abbhokāse1 cīvaraṃ sibbantā2 

sītenapi uṇhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave kaṭhinasālaṃ kaṭhinamaṇḍapan ”ti.  

 
Kaṭhinasālā nīcavatthukā hoti. Udakena ottharīyati. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti.  

 
Cayo paripatati.  
“Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ 

dārucayan ”ti.  

 
Ārohantā vihaññanti.  
“Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ 

dārusopāṇan ”ti.  

 
Ārohantā paripatanti.  
“Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  

                                                   
1 ajjhokāse - Syā.       2 sibbentā - Syā, PTS.  
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66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cầm (kim) bằng ngón tay trong khi may y. 
Các ngón tay bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vật bao ngón tay.”  
 

67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vật bao ngón 
tay 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 vật bao ngón tay 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, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm 
bằng gỗ, làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ 
sò.”  
 

68. Vào lúc bấy giờ, những kim khâu, những con dao nhỏ, luôn cả những 
vật bao ngón tay bị thất lạc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thùng chứa.”  
 

Chúng bị lẫn lộn trong thùng chứa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi để đựng vật bao ngón tay.”  
 

Dây mang vai không có.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.”  

 
69. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi may y ở ngoài trời bị mệt mỏi vì 

lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà may y, mái che tạm để 

may y.”  
 

Nhà may y có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  
 

Nền móng bị đổ xuống.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 

bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 

bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 

Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang).  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2   Khuddakavatthukkhandhakaṃ 

 38

Kaṭhinasālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati.  
“Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā1 ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ 
makaradantakaṃ pañcapaṭikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  
 

70. Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaraṃ sibbetvā tattheva 
kaṭhinaṃ ujjhitvā pakkamanti. Undurehipi2 upacikāhipi khajjati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave kaṭhinaṃ saṅgharitun ”ti.  
 

Kaṭhinaṃ paribhijjati. “Anujānāmi bhikkhave goghaṃsikāya kaṭhinaṃ 
saṅgharitun ”ti. 
 

Kaṭhinaṃ viniveṭhīyati.3 “Anujānāmi bhikkhave bandhanarajjun ”ti.  
 

71. Tena kho pana samayena bhikkhū kuḍḍepi thambhe pi kaṭhinaṃ 
ussāpetvā pakkamanti. Paripatitvā kaṭhinaṃ bhijjati. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave bhittikhīle vā nāgadante vā laggetun ”ti.  
 

72. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena vesāli tena 
cārikaṃ pakkāmi. Tena kho pana samayena bhikkhū sūcikampi satthakampi 
bhesajjampi pattena ādāya gacchanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave bhesajjatthavikan ”ti. 
 

Aṃsabaddhako4 na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave aṃsabaddhakaṃ4 bandhanasuttakan ”ti. 

 
73. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upāhanāyo 

kāyabandhanena5 bandhitvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Aññataro upāsako taṃ 
bhikkhuṃ abhivādento upāhanāyo sīsena ghaṭṭesi. So bhikkhu maṅku ahosi. 
Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave upāhanatthavikan ”ti.  
 

Aṃsabaddhako4 na hoti. “Anujānāmi bhikkhave aṃsabaddhakaṃ4 
bandhanasuttakan ”ti.  
 

74. Tena kho pana samayena antarāmagge udakaṃ akappiyaṃ hoti. 
Parissāvanaṃ na hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave parissāvanan ”ti.  
 

Coḷakaṃ nappahoti.  
“Anujānāmi bhikkhave kaṭacchuparissāvanan ”ti.  

 
Coḷakaṃ nappahoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 

bhikkhave dhammakarakan ”ti.6  

                                                   
1 ogumphetvā - Ma, PTS.     4 aṃsavaddhako - Syā, PTS.  
2 undūrehipi - Ma, Syā.      5 kāyabandhane - PTS. 
3 viniveṭhiyati - Ma, Syā; viveṭhiyati - PTS.  6 dhammakaraṇan ti - Ma.  
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Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi vào trong nhà may y.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 

dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.”  
 

70. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi may y xong đã bỏ bê tấm y mẫu 
ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Tấm y mẫu bị gặm nhấm bởi các con chuột và các 
con mối. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép gấp tấm y mẫu lại.”  
 

Tấm y mẫu bị rời ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt cây gỗ hoặc tre ở 
bên trong rồi cuốn lại.”  
 

Tấm y mẫu bị bung ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dây buộc.”  
 

71. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã đưa tấm y mẫu lên cất ở trên vách 
tường hoặc ở trên cột nhà rồi ra đi. Tấm y mẫu rơi xuống và bị bung ra. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép treo lên ở chốt đinh gắn vào tường hoặc ở 
móc ngà voi.”  
 

72. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã lên đường đi đến thành Vesāli. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã dùng bát 
chứa đựng kim khâu, dao nhỏ, và thuốc men rồi ra đi. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng thuốc men.”  
 

Dây mang vai không có.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.”  

 
73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã buộc đôi dép bằng dây thắt lưng 

rồi đi vào làng để khất thực. Có nam cư sĩ nọ trong khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy 
đã bị đôi dép chạm vào đầu. Vị tỳ khưu ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng dép.”  
 

Dây mang vai không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây 
mang vai là chỉ kết lại.”  
 

74. Vào lúc bấy giờ, ở khoảng giữa cuộc hành trình nước chưa được làm 
thành đúng phép. Đồ lược nước không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lược nước.”  
 

Mảnh vải lược không có hiệu quả.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lược nước gắn ở gáo múc.”  

 
Mảnh vải lược không có hiệu quả. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lọc 

nước thông thường.”  
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75. Tena kho pana samayena dve bhikkhū kosalesu janapadesu 
addhānamaggapaṭipannā honti. Eko bhikkhu anācāraṃ ācarati. Dutiyo 
bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Mā āvuso evarūpaṃ akāsi. Netaṃ 
kappatī ”ti. So tasmiṃ upanaddhi.1 Atha kho so bhikkhu pipāsāya pīḷito 
upanaddhaṃ2 bhikkhuṃ etadavoca: “Dehi me āvuso parissāvanaṃ pānīyaṃ 
pivissāmī ”ti. Upanaddho3 bhikkhu na adāsi. So bhikkhu pipāsāya pīḷito 
kālamakāsi. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. “Kimpana tvaṃ āvuso parissāvanaṃ yāciyamāno na adāsī ”ti? 
“Evamāvuso ”ti. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā 
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhu 
parissāvanaṃ yāciyamāno na dassatī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā taṃ bhikkhuṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu 
parissāvanaṃ yāciyamāno na adāsī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: “Ananucchavikaṃ moghapurisa ananulomikaṃ 
appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ 
moghapurisa, parissāvanaṃ yāciyamāno na dassasi? Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ 
moghapurisa appasannānaṃ ceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ 
aññathattāyā ”ti.  
 
 
 
 

Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave 
addhānamaggapaṭipannena bhikkhunā parissāvanaṃ yāciyamānena na 
dātabbaṃ. Yo na dadeyya āpatti dukkaṭassa. Na ca bhikkhave 
aparissāvanakena addhānamaggo4 paṭipajjitabbo. Yo paṭipajjeyya āpatti 
dukkaṭassa. Sace na hoti parissāvanaṃ vā dhammakarako vā saṅghāṭikaṇṇo 
pi adhiṭṭhātabbo iminā parissāvetvā pivissāmī ”ti.  
 
 
 
 

76. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesāli 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 
kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ karonti. 
Parissāvanaṃ na sammati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 upanandhi - Ma, PTS, Sīmu.      3 upanandho - PTS. 
2 upanandhaṃ - PTS.      4 addhāno - Ma.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Các Tiểu Sự 

 41

75. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa trong xứ Kosaka. 
Một tỳ khưu hành xử điều sai trái. Vị tỳ khưu thứ hai đã nói với vị tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ làm như thế. Điều ấy không được phép.” Vị ấy 
đã kết oán với vị kia. Sau đó, vị tỳ khưu kia bị khó chịu vì khát nước đã nói 
với vị tỳ khưu kết oán điều này: - “Này đại đức, hãy đưa cho tôi đồ lược nước, 
tôi sẽ uống nước.” Vị tỳ khưu kết oán đã không đưa cho. Vị tỳ khưu kia bị khó 
chịu vì khát nước đã chết đi. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. - “Này đại đức, có phải đại đức đã không đưa cho 
khi được hỏi mượn đồ lược nước?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” 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 vị tỳ khưu lại không đưa cho 
khi được hỏi mượn đồ lược nước?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đã 
không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại kia, thật không đúng đắn cho ngươi, thật không hợp lẽ, không thích 
đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ 
dại kia, vì sao ngươi lại không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước vậy? 
Này kẻ rồ dại kia, 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.”  
 
 
 
 

Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi đường xa khi được hỏi mượn đồ lược nước 
không thể không đưa cho; vị nào không đưa cho thì phạm tội dukkaṭa. Và 
này các tỳ khưu, vị không có đồ lược nước không nên đi đường xa; vị nào đi 
thì phạm tội dukkaṭa. Nếu không có đồ lược nước hoặc đồ lọc nước thông 
thường, có thể chú nguyện chéo y hai lớp: ‘Tôi sẽ uống sau khi lược nước 
bằng vật này.’”  
 
 
 
 

76. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Vesāli. Tại nơi đó trong xứ Vesāli, đức Thế Tôn ngự tại Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện công trình (xây dựng) 
mới. Đồ lược nước không làm trong (nước) được. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
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“Anujānāmi bhikkhave daṇḍaparissāvanan ”ti. Daṇḍaparissāvanaṃ na 
sammati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
ottharakan ”ti.1  
 
 

77. Tena kho pana samayena bhikkhū makasehi ubbāḷhā honti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave makasakuṭikan ”ti.  
 
 

78. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ paṇītānaṃ bhattānaṃ 
bhattapaṭipāṭi adhiṭṭhitā2 hoti. Bhikkhū paṇītāni bhojanāni bhuñjitvā 
abhisannakāyā honti bahvābādhā. Atha kho jīvako komārabhacco vesāliṃ 
agamāsi kenacideva karaṇīyena. Addasā kho jīvako komārabhacco bhikkhū 
abhisannakāye bahvābādhe. Disvāna yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca: “Etarahi bhante 
bhikkhū abhisannakāyā bahvābādhā. Sādhu bhante bhagavā bhikkhūnaṃ 
caṅkamañca jantāgharañca anujānātu evaṃ bhikkhū appābādhā bhavissantī 
”ti.  
 
 

Atha kho bhagavā jīvakaṃ komārabhaccaṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho jīvako 
komārabhacco bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito 
samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave caṅkamañca jantāgharañcā 
”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū visame caṅkame caṅkamanti. Pādā 
dukkhā honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
samaṃ kātun ”ti.  
 
 

Caṅkamo nīcavatthuko hoti. Udakena ottharīyati. “Anujānāmi bhikkhave 
uccavatthukaṃ kātun ”ti.  
 
 

Cayo paripatati. “Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ 
silācayaṃ dārucayan ”ti.  

                                                   
1 ottharikan ti - Syā.      2 aṭṭhitā - Ma, Syā.  
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lược nước gắn ở các cây gậy. Đồ lược 
nước gắn ở các cây gậy không làm trong (nước) được. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vại lọc nước.”  
 
 

77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị khuấy rối bởi các con muỗi. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
lều chống muỗi.”  
 
 

78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Vesāli, sự luân phiên bữa ăn gồm các thức ăn 
hảo hạng được xác định. Các tỳ khưu thọ dụng các thức ăn hảo hạng nên cơ 
thể béo phì, có nhiều chứng bệnh. Khi ấy, (thầy thuốc) Jīvaka Komārabhacca 
đã đi đến Vesāli do công việc cần làm nào đó. Jīvaka Komārabhacca đã nhìn 
thấy các tỳ khưu có cơ thể béo phì, có nhiều chứng bệnh, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, hiện nay các tỳ khưu có cơ thể béo phì, có 
nhiều chứng bệnh. Bạch ngài, lành thay xin đức Thế Tôn cho phép các tỳ 
khưu (sử dụng) đường kinh hành và phòng tắm hơi; như thế, các tỳ khưu sẽ 
bớt bệnh.”  
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jīvaka Komārabhacca bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Jīvaka Komārabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi 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 (sử dụng) đường kinh 
hành và phòng tắm hơi.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi kinh hành ở đường kinh hành không bằng 
phẳng. Các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép làm cho bằng phẳng.”  
 
 

Đường kinh hành có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm nền cao.”  
 
 

Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
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Ārohantā vihaññanti. “Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakā-
sopāṇaṃ silāsopāṇaṃ dārusopāṇan ”ti.  
 
 

Ārohantā paripatanti. “Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  
 
 

79. Tena kho samayena bhikkhū caṅkame caṅkamantā paripatanti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
caṅkamaṇavedikan ”ti.1  
 
 

80. Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse caṅkamantā sītenapi 
uṇhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave caṅkamaṇasālan ”ti.2  
 
 

Caṅkamaṇasālāyaṃ3 tiṇacuṇṇaṃ paripatati. “Anujānāmi bhikkhave 
ogumbetvā4 ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ kāḷavaṇṇaṃ geruka-
parikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikaṃ 
cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  
 
 

81. Jantāgharaṃ nīcavatthukaṃ hoti. Udakena ottharīyati. “Anujānāmi 
bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti.  
 
 

Cayo paripatati. “Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ 
silācayaṃ dārucayan ”ti.  
 
 

Ārohantā vihaññanti. “Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakā-
sopāṇaṃ silāsopāṇaṃ dārusopāṇan ”ti.  
 
 

Ārohantā paripatanti. “Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  
 
 

Jantāgharassa kavāṭaṃ na hoti. “Anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ 
piṭṭhasaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ uttarapāsakaṃ aggalavaṭṭikaṃ5 kapisīsakaṃ 
sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ āviñjanacchiddaṃ āviñjanarajjun ”ti. 

                                                   
1 caṅkamanavedikan ti - Ma, Syā, PTS.   4 ogumphetvā - Ma, PTS. 
2 caṅkamanasālan ti - Ma, Syā, PTS.   5 aggaḷavaṭṭiṃ - Ma, Syā.  
3 caṅkamaṇasālāya - Sīmu.        aggalavaṭṭiṃ - PTS.  
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Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 
loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 

 
Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 

phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  
 

 
79. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi kinh hành ở đường kinh 

hành bị té. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (thực hiện) viền rào ở đường kinh hành.”  
 

 
80. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi kinh hành ở ngoài trời bị mệt 

mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà đi kinh hành.”  
 

 
Rác cỏ rơi vào trong nhà đi kinh hành. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 

làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu 
đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, dây treo y.”  
 

 
81. Vào lúc bấy giờ, phòng tắm hơi có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này 

các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  
 

 
Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 

nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 

 
Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 

loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 

 
Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 

phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  
 

 
Phòng tắm hơi không có cửa. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 

cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, 
chốt phụ, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, dây thừng để luồn qua.”  
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82. Jantāgharassa kuḍḍapādo jīrati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave maṇḍalikaṃ kātun ”ti.  
 
 

Jantāgharassa dhūmanettaṃ na hoti. “Anujānāmi bhikkhave dhūma-
nettan ”ti.  
 
 

83. Tena kho pana samayena bhikkhū khuddake jantāghare majjhe 
aggiṭṭhānaṃ karonti. Upacāro na hoti. “Anujānāmi bhikkhave khuddake 
jantāghare ekamantaṃ aggiṭṭhānaṃ kātuṃ, mahallake majjhe ”ti.  
 
 

Jantāghare aggi mukhaṃ ḍahati. “Anujānāmi bhikkhave mukhamattikan 
”ti.  
 
 

Hatthe1 mattikaṃ tementi. “Anujānāmi bhikkhave mattikādoṇikan ”ti.  
 
 

Mattikā duggandhā hoti. “Anujānāmi bhikkhave vāsetun ”ti.  
 
 

Jantāghare aggi kāyaṃ ḍahati. “Anujānāmi bhikkhave udakaṃ atiharitun 
”ti. Pātiyāpi pattenapi udakaṃ atiharanti. “Anujānāmi bhikkhave 
udakādhānaṃ2 udakasarāvakan ”ti.  
 
 

84. Jantāgharaṃ tiṇacchadanaṃ sādeti.3 “Anujānāmi bhikkhave 
ogumbetvā4 ullittāvalittaṃ kātun ”ti.  
 
 

Jantāgharaṃ cikkhallaṃ hoti. “Anujānāmi bhikkhave santharituṃ tayo 
santhare:5 iṭṭhakāsantharaṃ silāsantharaṃ dārusantharan ”ti. 
Cikkhallaññeva hoti. “Anujānāmi bhikkhave dhovitun ”ti.  
 
 

Udakaṃ santiṭṭhati. “Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamanan ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū jantāghare chamāya nisīdanti. Gattāni 
kaṇḍuvanti.6 “Anujānāmi bhikkhave jantāgharapīṭhan ”ti.  

                                                   
1 hatthena - Sīmu.     4 ogumphetvā - Ma, PTS.  
2 udakaṭṭhānaṃ - Ma, PTS;     5 santhare - Ma.  
   udakanidhānaṃ - Syā.     6 kaṇḍūvanti - Ma;  
3 tiṇacchadanaṃ na sedeti - Ma, Syā, PTS.      kaṇḍavanti - Syā.  
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82. Chân tường của phòng tắm hơi bị hư hỏng. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép xây mô tròn.”  
 
 

Phòng tắm hơi không có ống thông khói. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(thực hiện) ống thông khói.”  
 
 

83. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm chỗ đốt lửa ở giữa phòng tắm hơi có 
khuôn viên hẹp. Lối đi lại không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm chỗ 
đốt lửa một bên góc ở phòng tắm hơi có khuôn viên hẹp, ở giữa (phòng tắm 
hơi) có khuôn viên rộng.”  
 
 

Trong phòng tắm hơi, ngọn lửa đốt nóng mặt (các tỳ khưu). - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét (đắp) ở mặt.”  
 
 

Các vị nhồi ướt đất sét ở tay. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
máng đựng đất sét.”  
 
 

Đất sét có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ủ (đất sét).”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, ở trong phòng tắm hơi ngọn lửa đốt nóng thân thể (các tỳ 
khưu). - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mang nước lại.” Các vị mang nước lại 
bằng nắp bình bát và bằng bình bát. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vại chứa nước (và) gáo múc nước.”  
 
 

84. Mái lợp cỏ làm phòng tắm hơi trở nên dơ bẩn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới.”  
 
 

Phòng tắm hơi bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lót nền bằng ba 
loại nền: nền gạch, nền đá, nền gỗ.” (Phòng tắm hơi) vẫn còn bị lầy lội. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép rửa sạch.”  
 
 

Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngồi xuống trên nền đất của phòng tắm hơi, 
các phần thân thể bị ngứa ngáy. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
ghế ngồi ở phòng tắm hơi.”  
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85. Tena kho pana samayena jantāgharaṃ aparikkhittaṃ hoti. 
“Anujānāmi bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre: iṭṭhakāpākāraṃ 
silāpākāraṃ dārupākāran ”ti.  
 

 
Koṭṭhako na hoti. “Anujānāmi bhikkhave koṭṭhakan ”ti.  

 

 
Koṭṭhako nīcavatthuko hoti. Udakena ottharīyati. “Anujānāmi bhikkhave 

uccavatthukaṃ kātun ”ti.  
 

 
Cayo paripatati. “Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ 

silācayaṃ dārucayan ”ti.  
 

 
Ārohantā vihaññanti. “Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakā-

sopāṇaṃ silāsopāṇaṃ dārusopāṇan ”ti.  
 

 
Ārohantā paripatanti. “Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  

 

 
Koṭṭhakassa kavāṭaṃ na hoti. “Anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭha-

saṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ uttarapāsakaṃ aggalavaṭṭikaṃ1 kapisīsakaṃ 
sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ āviñjanacchiddaṃ āviñjanarajjun ”ti.  
 

 
Koṭṭhake tiṇacuṇṇaṃ paripatati. “Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā2 

ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ 
mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikan ”ti.  
 

 
Pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti. “Anujānāmi bhikkhave marumbaṃ 

upakiritun ”ti.  
 

 
Na pariyāpuṇanti. “Anujānāmi bhikkhave padarasilaṃ3 nikkhipitun ”ti.  

 

 
Udakaṃ santiṭṭhati. “Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamanan ”ti.  

                                                   
1 aggaḷavaṭṭiṃ - Ma, Syā;     2 ogumphetvā - Ma, PTS. 
  aggalavaṭṭiṃ - PTS.     3 padasilaṃ - PTS. 
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85. Vào lúc bấy giờ, phòng tắm hơi không được rào lại. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng rào bằng gạch, 
hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gỗ.”  
 

 
Không có nhà kho chứa đồ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 

nhà kho chứa đồ.”  
 

 
Nhà kho chứa đồ có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta cho 

phép làm nền cao.”  
 

 
Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 

nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 

 
Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 

loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 

 
Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 

phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  
 

 
Nhà kho chứa đồ không có cửa. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực 

hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa 
chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, dây thừng để luồn qua.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi ở nhà kho chứa đồ. - “Này các tỳ khưu, ta cho 

phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, sơn 
màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, 
chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại.”  
 

 
Căn phòng bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.”  

 

 
Các vị không thành công. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.”  

 

 
Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 

nước.”  
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86. Tena kho pana samayena bhikkhū naggā naggaṃ abhivādenti. Naggā 
naggaṃ abhivādāpenti.1 Naggā naggassa parikammaṃ karonti. Naggā 
naggassa parikammaṃ kārāpenti.2 Naggā naggassa denti. Naggā 
paṭigaṇhanti.3 Naggā khādanti. Naggā bhuñjanti. Naggā sāyanti. Naggā 
pivanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave naggena naggo 
abhivādetabbo.4 Yo abhivādeyya āpatti dukkaṭassa. Na naggena naggo 
abhivādāpetabbo,5 ―pe― Na naggena abhivādetabbaṃ, ―pe― Na naggena 
abhivādāpetabbaṃ, ―pe― Na naggena naggassa parikammaṃ kātabbaṃ, 
―pe― Na naggena naggassa parikammaṃ kārāpetabbaṃ, ―pe― Na naggena 
naggassa dātabbaṃ, ―pe― Na naggena paṭiggahetabbaṃ, ―pe― Na naggena 
khāditabbaṃ, ―pe― Na naggena bhūñjitabbaṃ, ―pe― Na naggena 
sāyitabbaṃ, ―pe― Na naggena pātabbaṃ, yo piveyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

87. Tena kho pana samayena bhikkhū jantāghare chamāya cīvaraṃ 
nikkhipanti. Cīvaraṃ paṃsukitaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave jantāghare6 cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  
 
 

Deve vassente cīvaraṃ ovassati. “Anujānāmi bhikkhave jantāgharasālan 
”ti. 
 
 

Jantāgharasālā nīcavatthukā hoti. Udakena ottharīyati. “Anujānāmi 
bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti.  
 
 

Cayo paripatati. “Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye ―pe― 
Ārohantā vihaññanti. ―pe― Ārohantā paripatanti. “Anujānāmi bhikkhave 
ālambanabāhan ”ti.  
 
 

Jantāgharasālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati. “Anujānāmi bhikkhave 
ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ kāḷavaṇṇaṃ geruka-
parikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikaṃ 
cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū naggā jantāgharepi udakepi 
parikammaṃ7 kātuṃ kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave tisso paṭicchādiyo jantāgharapaṭicchādiṃ 
udakapaṭicchādiṃ vatthapaṭicchādin ”ti.  

                                                   
1 bhikkhū naggā naggaṃ abhivādenti naggā anaggaṃ abhivādenti naggā naggaṃ 
abhivādāpenti naggā anaggaṃ abhivādāpenti - Syā. 
2 kārenti - Sīmu.     5 na naggo abhivādāpetabbo - PTS.  
3 paṭiggaṇhanti - Sīmu.    6 jantāghare - Ma, PTS na dissate.  
4 na bhikkhave naggo abhivādetabbo - PTS. 7 piṭṭhiparikammaṃ - Syā.  
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86. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (đang) ở trần đảnh lễ vị ở trần, (đang) ở 
trần bảo vị (đang) ở trần đảnh lễ, (đang) ở trần phục vụ vị ở trần, (đang) ở 
trần bảo (người khác) phục vụ vị ở trần, (đang) ở trần dâng đồ cho vị ở trần, 
thọ nhận (lúc đang) ở trần, nhai (lúc đang) ở trần, ăn (lúc đang) ở trần, ngủ 
(lúc đang) ở trần, uống (lúc đang) ở trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị (đang) ở trần không nên đảnh lễ vị ở trần, vị 
nào đảnh lễ thì phạm tội dukkaṭa. Vị (đang) ở trần không nên bảo vị (đang) 
ở trần đảnh lễ, ―(như trên)― Vị (đang) ở trần không nên đảnh lễ, ―(như 
trên)― Vị (đang) ở trần không nên bảo (vị khác) đảnh lễ, ―(như trên)― Vị 
(đang) ở trần không nên phục vụ vị ở trần, ―(như trên)― Vị (đang) ở trần 
không nên được bảo phục vụ vị ở trần, ―(như trên)― Vị (đang) ở trần không 
nên dâng đồ cho vị ở trần, ―(như trên)― Không nên thọ nhận (lúc đang) ở 
trần, ―(như trên)― Không nên nhai (lúc đang) ở trần, ―(như trên)― Không 
nên ăn (lúc đang) ở trần, ―(như trên)― Không nên ngủ (lúc đang) ở trần, 
―(như trên)― Không nên uống (lúc đang) ở trần, vị nào uống (lúc đang ở 
trần) thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

87. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y xuống trên nền đất của phòng tắm 
hơi. Y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở phòng tắm hơi.”  
 
 

Lúc trời mưa, mưa rơi ở y. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 
gian nhà lớn ở phòng tắm hơi.”  
 
 

Gian nhà lớn ở phòng tắm hơi có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  
 
 

Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: ―(như trên)― Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ―(như 
trên)― Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi vào trong gian nhà lớn của phòng tắm hơi. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, 
việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng y, dây treo y.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đang ở trần ngần ngại làm công việc kỳ cọ 
lưng ở trong phòng tắm hơi, ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại tấm choàng: tấm choàng ở 
phòng tắm hơi, tấm choàng ở trong nước, và tấm choàng bằng vải.”  
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88. Tena kho pana samayena jantāghare udakaṃ na hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave udapānan ”ti.  
 
 

Udapānassa kūlaṃ lujjati. “Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: 
iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ dārucayan ”ti.  
 
 

Udapāno nīcavatthuko hoti. Udakena ottharīyati. “Anujānāmi bhikkhave 
uccavatthukaṃ kātun ”ti.  
 
 

Cayo paripatati. ―pe― Ārohantā vihaññanti. ―pe― Ārohantā 
paripatanti. “Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti. 
 
 

89. Tena kho pana samayena bhikkhū valliyāpi1 kāyabandhanenapi 
udakaṃ vāhenti.2 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
udakavāhanarajjun ”ti.3  
 
 

Hatthā dukkhā honti. “Anujānāmi bhikkhave tulaṃ karakaṭakaṃ 
cakkavaṭṭakan ”ti.  
 
 

Bhājanā bahū4 bhijjanti. “Anujānāmi bhikkhave tayo vārake lohavārakaṃ 
dāruvārakaṃ cammakhaṇḍan ”ti.  
 
 

90. Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse udakaṃ vāhanto5 
sītenapi uṇhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave udapānasālan ”ti.  
 
 

Udapānasālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati. “Anujānāmi bhikkhave 
ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ kāḷavaṇṇaṃ geruka-
parikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikaṃ 
cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  
 
 

Udapāno apāruto hoti. Tiṇacuṇṇehipi paṃsukehipi okiriyati. “Anujānāmi 
bhikkhave apidhānan ”ti.  
 
 

Udakabhājanaṃ na saṃvijjati. “Anujānāmi bhikkhave udakadoṇiṃ 
udakakaṭāhan ”ti.  

                                                   
1 vallikāyapi - Ma, PTS.      4 bahuṃ - PTS. 
2 vāhanti - PTS.      5 vāhentā - Ma, Syā;  
3 udapānarajjun ti - Syā.        vāhantā - PTS.  
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88. Vào lúc bấy giờ, trong phòng tắm hơi không có nước. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giếng 
nước.”  
 
 

Thành giếng bị sụp đổ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 
 

Giếng nước có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
làm nền cao.”  
 
 

Nền móng bị đổ xuống. ―(như trên)― Các vị bị khó khăn trong khi bước 
lên. ―(như trên)― Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  
 
 

89. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu kéo nước lên bằng dây rừng, bằng dây 
thắt lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) dây thừng để kéo nước.”  
 
 

Hai tay bị đau. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cần giọt, cần 
trục quay, bánh xe ròng rọc.”  
 
 

Các thùng (kéo nước) bị bể nhiều. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại 
gàu (kéo nước): gàu bằng thiếc, gàu bằng gỗ, loại có (gắn) các sợi da thuộc.”  
 
 

90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi kéo nước ở ngoài trời bị mệt 
mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) gian nhà ở giếng.”  
 
 

Rác cỏ rơi vào trong gian nhà ở giếng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, 
trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, dây treo y.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, giếng không được che đậy nên bị các rác cỏ luôn cả các 
vật dơ rơi vào. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nắp đậy.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, vật chứa nước không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(sử dụng) máng đựng nước, chậu đựng nước.”  
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91. Tena kho pana samayena bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ nahāyanti. 
Ārāmo cikkhallo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave candanikan ”ti.1  

 
Candanikā apārutā2 hoti. Bhikkhū hirīyanti nahāyituṃ. “Anujānāmi 

bhikkhave parikkhituṃ tayo pākāre: iṭṭhakāpākāraṃ silāpākāraṃ 
dārupākāran ”ti.  

 
Candanikā cikkhallā hoti. “Anujānāmi bhikkhave santharituṃ tayo 

santhare3 iṭṭhakāsantharaṃ silāsantharaṃ dārusantharan ”ti.  

 
Udakaṃ santiṭṭhati. “Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamanan ”ti. 

 
 

92. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ gattāni sītikāni honti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave udakapuñja-
colakena pi4 paccuddharitun ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena aññataro upāsako saṅghassa atthāya 
pokkharaṇiṃ kāretukāmo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave pokkharaṇin ”ti.  

 
Pokkharaṇiyā kūlaṃ lujjati. “Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: 

iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ dārucayan ”ti.  

 
Ārohantā vihaññanti. “Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakā-

sopāṇaṃ silāsopāṇaṃ dārusopāṇan ”ti.  

 
Ārohantā paripatanti. “Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  

 
Pokkharaṇiyā udakaṃ purāṇaṃ hoti. “Anujānāmi bhikkhave udaka-

mātikaṃ5 udakaniddhamanan ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa6 atthāya nillekhaṃ 
jantāgharaṃ kātukāmo7 hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave nillekhaṃ jantāgharan ”ti.  

                                                   
1 udakacandanikan ti - Syā.   4 udakapuñchaniṃ coḷakena pi - Ma, Syā, PTS. 
2 pākaṭā - Ma, Syā, Sīmu;   5 udakāyatikaṃ - PTS. 
   pākatā - PTS.     6 aññataro upāsako bhikkhusaṅghassa - Syā.  
3 santhāre - Syā, PTS, Sīmu.  7 kattukāmo - Syā, PTS.  
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91. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tắm ở nơi này nơi kia trong khuôn viên tu 
viện. Tu viện trở nên lầy lội. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) hồ nước (để tắm).”  
 
 

Hồ tắm không được kín đáo. Các tỳ khưu hổ thẹn khi tắm. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng rào bằng gạch, 
hàng rào bằng đá, hàng rào bằng gỗ.”  
 
 

Hồ tắm bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lót nền bằng ba loại 
nền: nền gạch, nền đá, nền gỗ.”  
 
 

Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.”  
 
 

92. Vào lúc bấy giờ, các phần cơ thể của các tỳ khưu bị lạnh. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm ráo 
(nước) cho dù chỉ bằng miếng vải thấm nước.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ có ý định cho xây dựng hồ trữ nước nhằm 
sự lợi ích của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) hồ trữ nước.”  
 
 

Bờ thành của hồ trữ nước bị sụp đổ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây 
dựng ba loại nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng 
bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 
loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  
 
 

Nước trong hồ trữ nước bị ôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ống dẫn 
nước, ống tháo nước.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định cho thực hiện phòng tắm hơi 
có mái vòm nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) phòng tắm hơi có mái 
vòm.”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2   Khuddakavatthukkhandhakaṃ 

 56

93. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū cātumāsaṃ 
nisīdanena vippavasanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
cātumāsaṃ nisīdanena vippavasitabbaṃ. Yo vippavaseyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  
 
 
 
 

94. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pupphābhikiṇṇesu 
sayanesu sayanti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave pupphābhikiṇṇesu sayanesu sayitabbaṃ. Yo 
sayeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

Tena kho pana samayena manussā gandhampi mālampi ādāya ārāmaṃ 
āgacchanti. Bhikkhū kukkuccāyantā na paṭigaṇhanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave gandhaṃ gahetvā kavāṭe pañcaṅgulikaṃ 
dātuṃ, pupphaṃ gahetvā vihāre ekamantaṃ nikkhipitun ”ti.  
 
 
 
 

95. Tena kho pana samayena saṅghassa namatakaṃ uppannaṃ hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave namatakan ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Namatakaṃ adhiṭṭhātabbaṃ nu kho 
udāhu vikappetabban ”ti. “Na bhikkhave namatakaṃ adhiṭṭhātabbaṃ, na 
vikappetabban ”ti.  
 
 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū āsittakūpadhāne 
bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
āsittakūpadhāne bhuñjitabbaṃ. Yo bhuñjeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

96. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. So 
bhuñjamāno na sakkoti hatthena pattaṃ sandhāretuṃ. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave maḷorikan ”ti.  
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93. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lìa xa tọa cụ trong bốn 
tháng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên lìa xa tọa cụ trong bốn tháng; vị nào lìa xa thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
94. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nằm trên những chỗ nằm 

có rải hoa. Dân chúng trong khi dạo quanh tu viện nhìn thấy nên 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 nằm trên 
những chỗ nằm có rải hoa; vị nào nằm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
Vào lúc bấy giờ, dân chúng đi đến tu viện mang theo dầu thơm và vòng 

hoa. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không thọ lãnh. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi nhận dầu thơm 
rồi thì in dấu năm ngón tay lên cửa, sau khi nhận hoa rồi thì đem đặt ở một 
góc ở trong trú xá.”  
 
 

 
95. Vào lúc bấy giờ, có tấm thảm len đã phát sanh đến hội chúng. Các vị 

đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
thảm len.”  
 
 

 
Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý như vầy: “Thảm len nên được chú nguyện để 

dùng riêng hay là nên được chú nguyện để dùng chung?” - “Này các tỳ khưu, 
thảm len không nên được chú nguyện để dùng riêng, không nên được chú 
nguyện để dùng chung.”  
 
 

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ thực (dựa vào) gối kê được 

rắc dầu thơm. 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 thọ thực (dựa vào) gối kê được rắc dầu thơm; vị 
nào thọ thực (như thế) thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
96. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy trong khi ăn không thể 

kềm giữ bình bát bằng tay được. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giá đỡ bình bát.”  
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97. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ekabhājane pi 
bhuñjanti. Ekathālake pi pivanti. Ekamañce pi tuvaṭṭenti. Ekattharaṇāpi1 
tuvaṭṭenti. Ekapāpuraṇāpi2 tuvaṭṭenti. Ekattharaṇapāpuraṇāpi3 tuvaṭṭenti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave ekabhājane bhuñjitabbaṃ. 
Na ekathālake pātabbaṃ. Na ekamañce tuvaṭṭitabbaṃ. Na ekattharaṇe4 
tuvaṭṭitabbaṃ. Na ekapāpuraṇepi5 tuvaṭṭitabbaṃ. Na ekattharaṇa-
pāpuraṇepi6 tuvaṭṭitabbaṃ. Yo tuvaṭṭeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

98. Tena kho pana samayena vaḍḍho licchavi7 mettiyabhummajakānaṃ 
bhikkhūnaṃ sahāyo hoti. Atha kho vaḍḍho licchavi yena 
mettiyabhummajakā bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca: “Vandāmi ayyā ”ti. Evaṃ vutte 
mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu. Dutiyampi kho vaḍḍho licchavi 
mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca: “Vandāmi ayyā ”ti. Dutiyampi kho 
mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu. Tatiyampi kho vaḍḍho licchavi 
mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca: “Vandāmi ayyā ”ti. Tatiyampi kho 
mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu. “Kyāhaṃ ayyānaṃ aparajjhāmi? 
Kissa maṃ ayyā nālapantī ”ti? “Tathā hi pana tvaṃ āvuso vaḍḍha amhe 
dabbena mallaputtena viheṭhiyamāne ajjhupekkhasī ”ti?  
 

 
“Kyāhaṃ ayyā karomī ”ti?  

 

 
“Sace kho tvaṃ āvuso vaḍḍha iccheyyāsi, ajjeva bhagavā āyasmantaṃ 

dabbaṃ mallaputtaṃ nāsāpeyyā ”ti.  
 

 
“Kyāhaṃ ayyā karomi? Kiṃ mayā sakkā kātun ”ti?  

 

 
“Ehi tvaṃ āvuso vaḍḍha, yena bhagavā tenupasaṅkama, upasaṅkamitvā 

bhagavantaṃ evaṃ vadehi: Idaṃ bhante nacchannaṃ nappatirūpaṃ yāyaṃ 
bhante disā abhayā anītikā anupaddavā, sāyaṃ disā sabhayā saītikā 
saupaddavā. Yato nivātaṃ tato pavātaṃ udakaṃ maññe ādittaṃ. Ayyena me 
dabbena mallaputtena pajāpatī dūsitā ”ti.  

                                                   
1 ekattharaṇāpi - Ma, PTS;    4 ekattharaṇā - Ma, PTS.   
ekattharaṇepi - Syā.     5 ekapāpuraṇā - Ma, PTS;  
2 ekapāpuraṇāpi - Ma, PTS;       ekapāpuraṇe - Syā.  
ekapāvuraṇepi - Syā.    6 ekattharaṇapāpuraṇā - Ma, PTS;   
3 ekattharaṇapāvuraṇāpi - Ma, PTS;      ekattharaṇapāpuraṇe - Syā.  
   ekattharaṇapāvuraṇepi - Syā.    7 licchavī - Ma, evaṃ sabbattha.  
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97. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ăn chung trong một đĩa, 
uống chung trong một cốc, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm 
trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp. 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 ăn chung trong một đĩa, không nên uống chung trong một cốc, 
không nên nằm chung trên một giường, không nên nằm chung một tấm trải, 
không nên nằm chung một tấm đắp, không nên nằm chung một tấm trải và 
tấm đắp; vị nào nằm chung thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

98. Vào lúc bấy giờ, Vaḍḍha Licchavi là thân hữu của các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka. Khi ấy, Vaḍḍha Licchavi đã đi đến gặp các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được 
nói như vậy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. 
Đến lần thứ nhì, Vaḍḍha Licchavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Đến lần thứ nhì, các 
tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ ba, 
Vaḍḍha Licchavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka điều 
này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. - “Có phải tôi làm phật lòng các 
ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không nói chuyện với tôi?” - “Này đạo 
hữu Vaḍḍha, bởi vì ngươi vẫn dửng dưng như thế trong khi chúng tôi bị 
Dabba Mallaputta làm tổn hại.”  
 

 
- “Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì?”  

 

 
- “Này đạo hữu Vaḍḍha, nếu ngươi chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay 

đức Thế Tôn có thể trục xuất đại đức Dabba Mallaputta.”  
 

 
- “Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?”  

 

 
- “Này đạo hữu Vaḍḍha, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 

khi đến hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: ‘Bạch ngài, điều này là không đúng 
đắn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, 
không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai 
họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ 
rằng nước đã bùng cháy lên rồi; vợ con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dabba 
Mallaputta.’”  
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“Evaṃ ayyā ”ti kho vaḍḍho licchavi mettiyabhummajakānaṃ 
bhikkhūnaṃ paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
vaḍḍho licchavi bhagavantaṃ etadavoca: “Idaṃ bhante nacchannaṃ 
nappatirūpaṃ, yāyaṃ bhante disā abhayā anītikā anupaddavā sāyaṃ disā 
sabhayā saītikā saupaddavā. Yato nivātaṃ tato pavātaṃ udakaṃ maññe 
ādittaṃ. Ayyena me dabbena mallaputtena pajāpati dūsitā ”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ paṭipucchi: “Sarasi tvaṃ 
dabba evarūpaṃ kattā yathāyaṃ vaḍḍho āhā ”ti?  
 
 
 

“Yathā maṃ bhante bhagavā jānātī ”ti.  
 
 
 

Dutiyampi kho bhagavā ―pe― Tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ 
dabbaṃ mallaputtaṃ etadavoca: “Sarasi tvaṃ dabba evarūpaṃ kattā 
yathāyaṃ vaḍḍho āhā ”ti.  
 
 

“Yathā maṃ bhante bhagavā jānātī ”ti.  
 
 

“Na kho dabba, dabbā evaṃ nibbeṭhenti. Sace tayā kataṃ katanti vadehi. 
Sace akataṃ akatanti vadehī ”ti.  
 
 

“Yatohaṃ bhante jāto, nābhijānāmi supinantenapi methunaṃ dhammaṃ 
paṭisevitā, pageva jāgaro ”ti.  
 
 

Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave saṅgho 
vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ nikkujjatu asaṃbhogaṃ saṅghena karotu. 
Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa upāsakassa patto nikkujjitabbo: 
Bhikkhūnaṃ alābhāya parisakkati, bhikkhūnaṃ anatthāya parisakkati, 
bhikkhūnaṃ āvāsāya1 parisakkati, bhikkhū akkosati paribhāsati, bhikkhū 
bhikkhūhi bhedeti, buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, dhammassa avaṇṇaṃ 
bhāsati, saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. Anujānāmi bhikkhave imehi 
aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa upāsakassa pattaṃ nikkujjituṃ.  

                                                   
1 anāvāsāya - Syā.  
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- “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi Vaḍḍha Licchavi nghe theo các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Vaḍḍha Licchavi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, điều này là 
không đúng đắn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; vợ con đã bị ô nhục bởi ngài đại 
đức Dabba Mallaputta.”  
 
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, ngươi có 
nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vaḍḍha này đã nói 
không?”  
 
 

- “Bạch ngài, con như thế nào đức Thế Tôn biết mà.”  
 
 
 

Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn ―(như trên)― Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn 
đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - “Này Dabba, ngươi có nhớ 
ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vaḍḍha này đã nói 
không?”  
 
 

- “Bạch ngài, con như thế nào đức Thế Tôn biết mà.”  
 
 

- “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba không phủ nhận như thế. Nếu 
ngươi có làm, hãy nói: ‘Có làm;’ nếu không làm, hãy nói: ‘Không làm.’”  
 
 

- “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra con không thấy mình là kẻ đã thực 
hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức.”  
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy úp ngược bình bát đối với Vaḍḍha Licchavi (tức là) hãy 
thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các tỳ khưu, bình bát 
nên được úp ngược đối với nam cư sĩ có tám yếu tố: Vị ra sức làm cho các tỳ 
khưu không được lợi lộc, ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra 
sức làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngụ, vị mắng nhiếc gièm pha các tỳ 
khưu, chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, vị phỉ báng đức Phật, vị phỉ báng 
Giáo Pháp, vị phỉ báng Hội Chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép úp ngược 
bình bát đối với nam cư sĩ có tám yếu tố này.  
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Evañca pana bhikkhave nikkujjitabbo: Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Vaḍḍho licchavi āyasmantaṃ dabbaṃ 
mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃseti. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ nikkujjeyya asambhogaṃ 
saṅghena kareyya. Esā ñatti.  
 
 
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Vaḍḍho licchavi āyasmantaṃ dabbaṃ 
mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃseti. Saṅgho vaḍḍhassa 
licchavissa pattaṃ nikkujjati asambhogaṃ saṅghena karoti. Yassāyasmato 
khamati vaḍḍhassa licchavissa pattassa nikkujjanā asambhogaṃ saṅghena 
karaṇaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Nikkujjito saṅghena vaḍḍhassa licchavissa patto asambhogo saṅghena. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 
 

99. Atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaramādāya yena vaḍḍhassa licchavissa nivesanaṃ tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā vaḍḍhaṃ licchaviṃ etadavoca: “Saṅghena te āvuso vaḍḍha 
patto nikkujjito, asambhogo ’si saṅghenā ”ti. Atha kho vaḍḍho licchavi 
‘saṅghena kira me patto nikkujjito, asambhogomhi kira saṅghenā ’ti tattheva 
mucchito papati. Atha kho vaḍḍhassa licchavissa mittāmaccā ñātisālohitā 
vaḍḍhaṃ licchaviṃ etadavocuṃ: “Alaṃ āvuso vaḍḍha, mā soci, mā paridevi, 
mayaṃ bhagavantaṃ pasādessāma bhikkhusaṅghañ cā ”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho vaḍḍho licchavi saputtadāro samittāmacco sañātisālohito 
allavattho allakeso yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato 
pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Accayo maṃ bhante 
accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathā akusalaṃ, yohaṃ ayyaṃ dabbaṃ 
mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsesiṃ. Tassa me bhante 
bhagavā accayaṃ accayato paṭigaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyā ”ti.  
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Và này các tỳ khưu, nên úp ngược (bình bát) như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vaḍḍha Licchavi bôi nhọ 
đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên úp ngược bình bát đối với 
Vaḍḍha Licchavi, (tức là) nên thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng. Đây là lời đề nghị.  
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vaḍḍha Licchavi bôi nhọ 
đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Hội 
chúng úp ngược bình bát đối với Vaḍḍha Licchavi, (tức là) thực thi việc 
không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc úp ngược bình 
bát đối với Vaḍḍha Licchavi, (tức là) thực thi việc không cùng thọ hưởng với 
hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 

Bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với Vaḍḍha Licchavi, (tức là) 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng (đã được thực thi). Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 
 
 

99. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Ānanda đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư 
gia của Vaḍḍha Licchavi, sau khi đến đã nói với Vaḍḍha Licchavi điều này: - 
“Này đạo hữu Vaḍḍha, bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với ngươi, 
ngươi có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng.” Khi ấy, Vaḍḍha Licchavi 
(biết rằng): ‘Nghe nói bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với ta, nghe 
nói ta có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng’ nên bị ngất xỉu ngã xuống 
ngay tại chỗ ấy. Sau đó, bạn bè thân hữu, thân quyến ruột thịt của Vaḍḍha 
Licchavi đã nói với Vaḍḍha Licchavi rằng: - “Này đạo hữu Vaḍḍha, thôi đi. 
Chớ có than van, chớ có rên rỉ. Chúng ta sẽ làm cho đức Thế Tôn và hội 
chúng tỳ khưu tin tưởng.”  
 
 
 

Sau đó, Vaḍḍha Licchavi với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, cùng 
vợ con, bạn bè thân hữu, và thân quyến ruột thịt đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói điều này: - 
“Bạch ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê 
muội, như là không có đạo đức, nên con đã bôi nhọ đại đức Dabba 
Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch ngài, đối với con 
đây xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương 
lai.”  
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“Taggha1 tvaṃ āvuso vaḍḍha accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ 
yathā-akusalaṃ yaṃ tvaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā 
anuddhaṃsesi. Yato ca kho tvaṃ āvuso vaḍḍha accayaṃ accayato disvā 
yathādhammaṃ paṭikarosi, taṃ te mayaṃ paṭigaṇhāma. Vuddhi hesā āvuso 
vaḍḍha ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ 
paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave saṅgho 
vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ ukkujjatu sambhogaṃ saṅghena karotu. 
Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa upāsakassa patto ukkujjitabbo: 
Na bhikkhūnaṃ alābhāya parisakkati, na bhikkhūnaṃ anatthāya 
parisakkati, na bhikkhūnaṃ āvāsāya2 parisakkati, na bhikkhū akkosati na 
paribhāsati, na bhikkhū bhikkhūhi bhedeti, na buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, 
na dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, na saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. Anujānāmi 
bhikkhave imehi aṭṭhahi aṅgehi samannāgatassa upāsakassa pattaṃ 
ukkujjituṃ.  
 
 
 
 
 
 

Evañca pana bhikkhave ukkujjitabbo: Tena bhikkhave vaḍḍhena 
licchavinā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo: ‘Saṅghena me bhante patto nikkujjito asambhogo ’mhi 
saṅghena. So ’haṃ bhante sammā vattāmi, lomaṃ pātemi, netthāraṃ 
vattāmi. Saṅghaṃ pattukkujjanaṃ yācāmī ’ti. Dutiyampi yācitabbo.3 
Tatiyampi yācitabbo. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅghena vaḍḍhassa licchavissa patto 
nikkujjito asambhogo saṅghena. So sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ 
vattati. Saṅghaṃ pattukkujjanaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ ukkujjeyya sambhogaṃ saṅghena kareyya. Esā 
ñatti.  

                                                   
1 iṅgha - Syā.    2 anāvāsāya - Syā.  3 yācitabbā - Syā, PTS.  
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- “Này đạo hữu Vaḍḍha, đúng như thế. Tội lỗi đã chiếm ngự lấy ngươi 
khiến ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên 
ngươi đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có 
nguyên cớ. Này đạo hữu Vaḍḍha, chính từ việc đó ngươi đã thấy được tội lỗi 
là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp, chúng ta ghi nhận điều ấy cho ngươi. 
Này đạo hữu Vaḍḍha, chính điều này là sự tiến bộ trong Luật của bậc Thánh: 
‘Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ 
thực hành sự ngăn ngừa trong tương lai.’”  
 
 
 
 

 
Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì 

điều ấy hội chúng hãy mở bình bát đối với Vaḍḍha Licchavi, hãy thực thi việc 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các tỳ khưu, bình bát nên được mở ra đối 
với nam cư sĩ có tám yếu tố: Vị không ra sức làm cho các tỳ khưu không được 
lợi lộc, không ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, không ra sức 
làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngụ, vị không mắng nhiếc không gièm pha 
các tỳ khưu, không chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, không phỉ báng đức 
Phật, không phỉ báng Giáo Pháp, không phỉ báng Hội Chúng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép mở bình bát đối với nam cư sĩ có tám yếu tố này.  
 
 
 
 

 
Và này các tỳ khưu, nên mở ra như vầy: Này các tỳ khưu, Vaḍḍha Licchavi 

ấy cần đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ 
khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, bình 
bát đã được hội chúng úp ngược đối với con, con có sự không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Bạch các ngài, con đây làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ con thỉnh cầu hội chúng việc 
mở bình bát.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 
 
 

 
‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát đã được hội 

chúng úp ngược đối với Vaḍḍha Licchavi, (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu hội chúng việc mở bình bát. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên mở bình bát đối với 
Vaḍḍha Licchavi, (tức là) nên thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. 
Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅghena vaḍḍhassa licchavissa patto 
nikkujjito asambhogo saṅghena. So sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ 
vattati. Saṅghaṃ pattukkujjanaṃ yācati. Saṅgho vaḍḍhassa licchavissa 
pattaṃ ukkujjati sambhogaṃ saṅghena karoti. Yassāyasmato khamati 
vaḍḍhassa licchavissa pattassa ukkujjanaṃ sambhogaṃ saṅghena karaṇaṃ, 
so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Ukkujjito saṅghena vaḍḍhassa licchavissa patto sambhogo saṅghena. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 

Dutiya bhāṇavāraṃ.  
 

***** 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát đã được hội 
chúng úp ngược đối với Vaḍḍha Licchavi, (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu hội chúng việc mở bình bát. Hội 
chúng mở bình bát đối với Vaḍḍha Licchavi (tức là) thực thi việc cùng thọ 
hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc mở bình bát đối với Vaḍḍha 
Licchavi (tức là) việc cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên.  
 

Bình bát đã được hội chúng mở ra đối với Vaḍḍha Licchavi (tức là) việc 
cùng thọ hưởng với hội chúng (đã được thực hiện). Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 
 

Tụng phẩm thứ nhì.  
 

***** 




