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TATIYA BHĀṆAVĀRAṂ 
 

100. Atha kho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena bhaggā 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena bhaggā 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire1 
bhesakalāvane migadāye.  
 
 
 

Tena kho pana samayena bodhissa rājakumārassa kokanado2 nāma 
pāsādo acirakārito hoti anajjhāvuttho samaṇena vā brāhmaṇena vā kenaci vā 
manussabhūtena.  
 
 
 

Atha kho bodhirājakumāro sañjikāputtaṃ māṇavaṃ āmantesi: “Ehi tvaṃ 
samma sañjikāputta, yena bhagavā tenupasaṅkama, upasaṅkamitvā mama 
vacanena bhagavato pāde sirasā vanda, appābādhaṃ appātaṅkaṃ 
lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ puccha: ‘Bodhi bhante rājakumāro 
bhagavato pāde sirasā vandati, appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ 
balaṃ phāsuvihāraṃ pucchatī ’ti. Evañca vadehi:3 ‘Adhivāsetu kira bhante 
bhagavā bodhissa rājakumārassa svātanāya bhattaṃ saddhiṃ 
bhikkhusaṅghenā ’”ti.  
 
 
 

“Evaṃ bho ”ti kho sañjikāputto māṇavo bodhissa rājakumārassa 
paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ 
sammodi. Sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ4 vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinno kho sañjikāputto māṇavo bhagavantaṃ etadavoca: 
“Bodhi kho rājakumāro bhoto gotamassa pāde sirasā vandati, appābādhaṃ 
appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ pucchati. Evañca vadeti: 
‘Adhivāsetu kira bhante bhagavā bodhissa rājakumārassa svātanāya bhattaṃ 
saddhiṃ bhikkhusaṅghenā’”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.  
 
 
 

Atha kho sañjikāputto māṇavo bhagavato adhivāsanaṃ viditvā 
uṭṭhāyāsanā yena bodhirājakumāro tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bodhiṃ 
rājakumāraṃ etadavoca: “Avocumha kho mayaṃ bhoto vacanena taṃ 
bhagavantaṃ gotamaṃ: ‘Bodhi kho rājakumāro5 bhoto gotamassa pāde 
sirasā vandati, appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ 
pucchati. Evañca vadeti: Adhivāsetu kira bhante bhagavā bodhissa 
rājakumārassa svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ’ti. 
Adhivutthañca pana samaṇena gotamenā ”ti.  

                                                   
1 susumāragire - Ma.  
2 kokanudo - Syā.      4 sāraṇīyaṃ - Ma, PTS. 
3 phāsuvihāraṃ pucchati evañca vadeti - PTS.  5 bodhi rājakumāro - Syā.  
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TỤNG PHẨM THỨ BA 
 

100. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesāli theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường đi đến xứ Bhaggā. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến xứ 
Bhaggā. Tại nơi đó ở xứ Bhaggā, đức Thế Tôn ngự tại Suṃsumāragira, trong 
khu rừng Bhesakalā, nơi vườn nai.  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, lâu đài tên Kokanada của vương tử Bodhi vừa mới được 
xây dựng không bao lâu, chưa có Sa-môn hoặc Bà-la-môn hay bất cứ người 
nào vào cư ngụ.  
 
 
 

Khi ấy, vương tử Bodhi đã bảo chàng thanh niên con trai bà Sañjikā rằng: 
- “Này con trai của bà Sañjikā mến, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến hãy đê đầu đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn nhân danh ta 
hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống 
thoải mái (như vầy): ‘Bạch ngài, vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh lễ ở chân 
của đức Thế Tôn, và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ 
nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái.’ Và ngươi hãy nói như vầy: ‘Bạch đức Thế 
Tôn, xin ngài cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai 
của vương tử Bodhi.’”  
 
 
 

- “Thưa ngài, xin vâng.” Rồi chàng thanh niên con trai bà Sañjikā nghe lời 
vương tử Bodhi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã bày tỏ sự thân 
thiện đối với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, chàng thanh niên con trai bà 
Sañjikā đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh 
lễ ngài Gotama và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái. Và nói như vầy: ‘Xin ngài Gotama cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi.’” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng.  
 
 
 

Khi ấy, chàng thanh niên con trai bà Sañjikā sau khi biết được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp vương tử Bodhi, sau khi 
đến đã nói với vương tử Bodhi điều này: - “Thưa ngài, chúng tôi đã bạch đức 
Thế Tôn Gotama ấy với lời nói của ngài là: ‘Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh 
lễ ngài Gotama và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái. Và nói như vầy: Xin ngài Gotama cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi.’ Và 
Sa-môn Gotama đã nhận lời.”  
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101. Atha kho bodhirājakumāro tassā rattiyā accayena paṇītaṃ 
khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā kokanadañca pāsādaṃ odātehi 
dussehi santharāpetvā yāva pacchimā sopāṇakalebarā sañjikāputtaṃ 
māṇavaṃ āmantesi: “Ehi tvaṃ samma sañjikāputta, yena bhagavā 
tenupasaṅkama, upaṅkamitvā bhagavato kālaṃ ārocehi: ‘Kālo bhante1 
niṭṭhitaṃ bhattan’”ti. “Evambho ”ti kho sañjikāputto māṇavo bodhissa 
rājakumārassa paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavato kālaṃ ārocesi: “Kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattan ”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena 
bodhissa rājakumārassa nivesanaṃ tenupasaṅkami saddhiṃ bhikkhu-
saṅghena. Tena kho pana samayena bodhirājakumāro bahidvārakoṭṭhake 
ṭhito hoti bhagavantaṃ āgamayamāno. Addasā kho bodhirājakumāro 
bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna tato paccuggantvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā purakkhatvā2 yena kokanado pāsādo 
tenupasaṅkami.  
 
 
 
 

Atha kho bhagavā pacchimaṃ sopāṇakalebaraṃ3 nissāya aṭṭhāsi. Atha 
kho bodhirājakumāro bhagavantaṃ etadavoca: “Akkamatu bhante bhagavā 
dussāni, akkamatu sugato dussāni, yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya 
sukhāyā ”ti. Evaṃ vutte bhagavā tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho ―pe― 
Tatiyampi kho bodhirājakumāro bhagavantaṃ etadavoca: “Akkamatu 
bhante bhagavā dussāni, akkamatu sugato dussāni, yaṃ mama assa 
dīgharattaṃ hitāya sukhāyā ”ti. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ 
apalokesi.4 Atha kho āyasmā ānando bodhiṃ rājakumāraṃ etadavoca: 
“Saṃharatu rājakumāra dussāni, na bhagavā celapattikaṃ5 akkamissati. 
Pacchimaṃ janataṃ tathāgato anukampatī ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho bodhirājakumāro dussāni saṃharāpetvā upari kokanade pāsāde 
āsanaṃ paññāpesi.6 Atha kho bhagavā kokanadaṃ pāsādaṃ abhirūhitvā 
paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena. Atha kho bodhirāja-
kumāro buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena 
bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ 
onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi.  

                                                   
1 kālo bho gotama - PTS.     3 pacchimasopāṇakaḷevaraṃ - Ma;     4 avalokesi - Syā.  
2 purekkhatvā - Ma;          sopāṇakaḷevaraṃ - Syā;               5 celapaṭikaṃ - Ma, Syā. 
   purakkhitvā - Syā.          sopānakaḷiṅgaraṃ - PTS.              6 paññapesi - Ma.  
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101. Sau đó, khi trải qua đêm ấy vương tử Bodhi đã cho chuẩn bị vật thực 
hảo hạng loại cứng loại mềm rồi ra lệnh trải các tấm vải trắng ở lâu đài 
Kokanada cho đến tận bậc cấp ở ngoài cùng, xong đã bảo chàng thanh niên 
con trai bà Sañjikā rằng: - “Này con trai của bà Sañjikā mến, hãy đến. Ngươi 
hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến hãy thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn rằng: ‘Bạch ngài, đã đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong.’” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi chàng thanh niên con trai bà Sañjikā nghe lời vương tử Bodhi đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn 
rằng: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong.”  
 
 
 
 

Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia 
của vương tử Bodhi cùng với hội chúng tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, vương tử 
Bodhi đứng ở bên ngoài cổng ra vào đang chờ đợi đức Thế Tôn. Rồi vương tử 
Bodhi đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy 
vương tử Bodhi đã từ chỗ ấy đi ra đón tiếp, sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, 
thỉnh ngài đi phía trước rồi đã đi đến lâu đài Kokanada.  
 
 
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã đứng lại cạnh bậc cấp ở ngoài cùng. Rồi vương tử 
Bodhi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy 
bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng Thiện Thệ hãy bước lên các tấm 
vải, việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” Khi được nói như 
vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, 
vương tử Bodhi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng Thiện Thệ hãy bước lên 
các tấm vải, việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã nhìn sang đại đức Ānanda. Rồi đại đức Ānanda đã nói với 
vương tử Bodhi điều này: - “Thưa vương tử, xin hãy gấp các tấm vải lại. Đức 
Thế Tôn sẽ không bước lên tấm thảm trải bằng vải. Đấng Như Lai có lòng 
thương tưởng đến chúng sanh sau này.”[*]1  
 
 
 
 

Sau đó, vương tử Bodhi đã bảo gấp lại các tấm vải và cho sắp đặt chỗ ngồi 
ở phía trên của lâu đài Kokanada. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bước lên lâu đài 
Kokanada và ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng 
tỳ khưu. Sau đó, vương tử Bodhi đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật dẫn đầu bằng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời bình bát, vương tử Bodhi 
đã ngồi xuống một bên.  

                                                   
1 Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 601. 
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Ekamantaṃ nisinnaṃ kho bodhiṃ rājakumāraṃ bhagavā dhammiyā 
kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā 
pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave celapattikā1 akkamitabbā. 
Yo akkameyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

102. Tena kho pana samayena aññatarā itthi2 apagatagabbhā bhikkhū 
nimantetvā dussaṃ paññāpetvā etadavoca: “Akkamatha bhante dussan ”ti. 
Bhikkhū kukkuccāyantā na akkamanti.  
 
 
 

“Akkamatha bhante dussaṃ maṅgalatthāyā ”ti. Bhikkhū kukkuccāyantā 
na akkamiṃsu.  
 
 
 

Atha kho sā itthi ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma ayyā 
maṅgalatthāya yāciyamānā celapattikaṃ na akkamissantī ”ti? Assosuṃ kho 
bhikkhū tassā itthiyā ujjhāyantiyā khīyantiyā vipācentiyā. Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Gihī bhikkhave 
maṅgalikā. Anujānāmi bhikkhave gihīnaṃ maṅgalatthāya yāciyamānena 
celapattikaṃ akkamitun ”ti.  
 
 
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū dhotapādakaṃ akkamituṃ 
kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi 
bhikkhave dhotapādakaṃ akkamitun ”ti.  
 
 
 

103. Atha kho bhagavā bhaggesu yathābhirantaṃ viharitvā yena sāvatthi 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha-
piṇḍikassa ārāme. Atha kho visākhā migāramātā ghaṭakañca katakañca 
sammajjaniñca ādāya yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnā kho 
visākhā migāramātā bhagavantaṃ etadavoca: “Paṭigaṇhātu me bhante 
bhagavā ghaṭakañca katakañca sammajjaniñca yaṃ mama assa dīgharattaṃ 
hitāya sukhāyā ”ti. Paṭiggahesi bhagavā ghaṭakañca sammajjaniñca. Na 
bhagavā katakaṃ paṭiggahesi.  

                                                   
1 celapaṭikā - Ma, Syā.     2 itthī - Ma, Syā, evaṃ sabbattha. 
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Khi vương tử Bodhi đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vương tử Bodhi bằng bài Pháp 
thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, nhân lý do ấy nhân sự kiện 
ấy đức Thế Tôn đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên bước lên các tấm thảm trải bằng vải; vị nào bước lên thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

102. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà bị sẩy thai nọ đã thỉnh các tỳ khưu 
đến rồi trải ra tấm vải và đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy bước lên 
tấm vải.” Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không bước lên.  
 
 
 

- “Thưa các ngài, xin hãy bước lên tấm vải để đem lại sự may mắn.” Các tỳ 
khưu trong khi ngần ngại đã không bước lên.  
 
 
 

Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức trong khi được thỉnh cầu để đem lại sự may mắn lại không bước 
lên tấm thảm trải bằng vải?” Các tỳ khưu đã nghe người đàn bà 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, các gia chủ tin vào sự may mắn. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép bước lên tấm thảm trải bằng vải trong khi được 
thỉnh cầu để đem lại sự may mắn.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại không bước lên tấm vải chùi chân. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép bước lên tấm vải chùi chân.”  
 
 
 
 

103. Vào lúc bấy giờ, sau khi ngự tại xứ Bhaggā theo như ý thích đức Thế 
Tôn đã lên đường đi đến thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi đó trong thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Khi ấy, Visākhā mẹ của Migāra 
mang theo cái chum, vật chà chân (bằng đất nung), và cái chổi 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, Visākhā mẹ của Migāra đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn thọ nhận cái chum, vật chà chân 
(bằng đất nung), và cái chổi của con; việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và 
an vui lâu dài.” Đức Thế Tôn đã thọ nhận các chum và cái chổi. Đức Thế Tôn 
đã không thọ nhận vật chà chân (bằng đất nung).  
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Atha kho bhagavā visākhaṃ migāramātaraṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho visākhā 
migāramātā bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā 
samuttejitā sampahaṃsitā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
ghaṭakañca sammajjaniñca. Na bhikkhave katakaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo 
paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave tisso 
pādaghaṃsaniyo sakkharaṃ kaṭhalaṃ samuddapheṇakan ”ti.  
 
 
 
 
 

104. Atha kho visākhā migāramātā vidhūpanañca tālavaṇṭañca ādāya 
yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnā kho visākhā migāramātā 
bhagavantaṃ etadavoca: “Paṭigaṇhātu me bhante bhagavā vidhūpanañca 
tālavaṇṭañca yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyā ”ti.  
 
 
 
 
 

Paṭiggahesi bhagavā vidhūpanañca tālavaṇṭañca. Atha kho bhagavā 
visākhaṃ migāramātaraṃ dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi 
samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho visākhā migāramātā ―pe― 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
vidhūpanañca tālavaṇṭañcā ”ti.  
 
 
 
 
 

105. Tena kho pana samayena saṅghassa makasavījanī uppannā hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave makasavījanin ”ti.  
 
 
 
 
 

Camarivījanī1 uppannā hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave camarivījanī dhāretabbā. Yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave tisso vījaniyo: vākamayaṃ usīramayaṃ mora-
piñjamayan ”ti.  

                                                   
1 cāmaribījanī - Ma; cāmarivījanī - Syā; camaravījanī - PTS. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Visākhā mẹ của Migāra 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, Visākhā mẹ của Migāra 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) cái chum và cái chổi. Này các tỳ 
khưu, không nên sử dụng vật chà chân (bằng đất nung); vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ba vật chà chân: 
cát, sỏi, và đá bọt biển.”  
 
 
 
 

104. Khi ấy, Visākhā mẹ của Migāra mang theo cái quạt (hình vuông) và 
cái quạt lá cọ (hình tròn) 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, Visākhā 
mẹ của Migāra đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn thọ nhận cái quạt (hình vuông) và cái quạt lá cọ (hình tròn) của con; việc 
ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.”  
 
 
 
 

Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái quạt (hình vuông) và cái quạt lá cọ (hình 
tròn). Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Visākhā mẹ của Migāra bằng bài Pháp thoại. Sau đó, Visākhā 
mẹ của Migāra ―(như trên)― 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) cái quạt (hình vuông) 
và cái quạt lá cọ (hình tròn).”  
 
 
 
 

105. Vào lúc bấy giờ, quạt đuổi muỗi 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) quạt đuổi muỗi.”  
 
 
 
 

Quạt đuôi bò rừng được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng quạt đuôi bò rừng; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ba loại 
quạt: làm bằng vỏ cây, làm bằng loại rễ cây usīra, làm bằng lông đuôi chim 
công.”  
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106. Tena kho pana samayena saṅghassa chattaṃ uppannaṃ hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave chattan ”ti. 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū chattapaggahitā1 
āhiṇḍanti. Tena kho pana samayena aññataro upāsako sambahulehi 
ājīvakasāvakehi saddhiṃ uyyānaṃ agamāsi. Addasaṃsu2 kho te ājīvaka-
sāvakā chabbaggiye bhikkhū dūratova chattapaggahite āgacchante. Disvāna 
taṃ upāsakaṃ etadavocuṃ: “Ete kho ayya,3 tumhākaṃ bhadantā 
chattapaggahitā āgacchanti seyyathāpi gaṇakamahāmattā ”ti.  
 

 
“Nāyyā4 ete bhikkhū paribbājakā ”ti.  

 

 
‘Bhikkhū na bhikkhū ’ti abbhutaṃ akaṃsu. Atha kho so upāsako upagate5 

sañjānitvā ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā chatta-
paggahitā āhiṇḍissantī ”ti?  
 

 
Assosuṃ kho bhikkhū tassa upāsakassa ujjhāyantassa khīyantassa 

vipācentassa. 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 chattaṃ dhāretabbaṃ. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

 
107. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti, tassa vinā 

chattena na phāsu hoti.6 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave gilānassa chattan ”ti.7  
 

 
Tena kho pana samayena bhikkhū ‘gilānasseva bhagavatā chattaṃ 

anuññātaṃ no agilānassā ’ti ārāme ārāmūpacāre chattaṃ dhāretuṃ 
kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
agilānenapi8 ārāme ārāmūpacāre chattaṃ dhāretun ”ti.  

                                                   
1 chattaṃ paggahetvā - PTS. 
2 addasāsuṃ - Ma, PTS.   6 tassa bhikkhuno vinā chattaṃ na phāsu hoti - Ma;  
3 ayyā - Ma, Syā; ayyo - PTS.    tassa vinā chattaṃ phāsu na hoti - Syā. 
4 na ayyā - Syā; nāyyo - PTS. 7 chattaṃ dhāretunti - Ma. 
5 upagato - Syā.    8 gilānena pi agilānena pi - PTS. 
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106. Vào lúc bấy giờ, ô dù 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) ô dù.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang ô dù đi lại đó đây. Vào 
lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến công viên cùng với nhiều tín đồ của 
đạo lõa thể. Các tín đồ của đạo lõa thể đã nhìn thấy từ đàng xa các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư mang ô dù đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với nam cư sĩ 
ấy điều này: - “Này ông, các bậc khả kính kia của ông mang ô dù đi đến kìa, 
giống như đám quan đại thần vậy.”  
 
 
 

- “Này quý vị, các vị ấy không phải là các tỳ khưu, là các du sĩ ngoại đạo.”  
 
 

- ‘Là các tỳ khưu, không phải là các tỳ khưu,’ họ đã thực hiện việc cá độ. 
Sau đó, nam cư sĩ ấy khi đi lại gần biết được rõ ràng nên mới phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại mang ô dù đi đó đây?”  
 
 
 
 

Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ 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 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 sử dụng ô dù; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

107. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Đối với vị ấy không có ô dù 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ô dù đối với tỳ khưu bị bệnh.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Ô dù đã được đức Thế Tôn cho 
phép đối với tỳ khưu bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh” rồi ngần 
ngại che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu không bị bệnh 
che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện.”  
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108. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sikkāya pattaṃ 
uḍḍhetvā1 daṇḍe ālaggitvā vikāle aññatarena gāmadvārena atikkamati. 
Manussā ‘esayyā2 coro gacchati, asi ’ssa vijjotalatī ’ti anupatitvā gahetvā 
sañjānitvā muñciṃsu. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi.  
 
 

“Kiṃ pana tvaṃ āvuso daṇḍasikkaṃ dhāresī ”ti?  
 
 

“Evamāvuso ”ti.  
 
 

Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū daṇḍasikkaṃ 
dhāressatī ”ti?  
 
 

Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu daṇḍasikkaṃ dhāresī ”ti?  
 
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave daṇḍasikkā dhāretabbā. Yo dhāreyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

109. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti, na sakkoti 
vinā daṇḍena3 āhiṇḍituṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave gilānassa bhikkhuno daṇḍasammatiṃ4 dātuṃ. Evañca pana 
bhikkhave dātabbā: Tena gilānena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā 
ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo:  
 
 

‘Ahaṃ bhante gilāno na sakkomi vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ. So ’haṃ 
bhante saṅghaṃ daṇḍasammatiṃ yācāmī ’ti.5 Dutiyampi yācitabbā. 
Tatiyampi yācitabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

                                                   
1 uṭṭitvā - Ma, PTS; uḍḍitvā – Syā. 
2 esayyo - Ma, PTS, Sīmu.    4 daṇḍasammutiṃ - Ma, PTS. 
3 daṇḍakena - Sīmu.    5 yācāmi - PTS, iti saddo natthi. 
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108. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ buộc bình bát bằng sợi dây thừng 
treo ở cây gậy rồi đi ngang qua cổng của ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân 
chúng (bàn bạc rằng): “Này các vị, gã trộm kia đang đi, gươm của gã lấp lánh 
kìa” rồi đã đuổi theo, giữ lại, đến khi biết rõ, đã thả ra. 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 mang theo gậy và dây thừng?”  
 
 

- “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 tỳ khưu lại 
mang theo gậy và dây thừng?”  
 
 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi mang theo gậy và dây thừng, có đúng 
không vậy?”  
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 

Đức 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 mang theo gậy và dây thừng; vị nào mang theo thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
109. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có cây gậy không thể 

đi lại đó đây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đến tỳ khưu bị bệnh. Và 
này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh ấy cần đi đến hội 
chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy:  
 
 

 
‘Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có cây gậy không thể đi lại. Bạch các 

ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy.’ 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:  
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‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno, na sakkoti 
vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ. So saṅghaṃ daṇḍasammatiṃ yācati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno daṇḍasammatiṃ 
dadeyya. Esā ñatti.  
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 

vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ. So saṅghaṃ daṇḍasammatiṃ yācati. Saṅgho 
itthannāmassa bhikkhuno daṇḍasammatiṃ deti. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa bhikkhuno daṇḍasammatiyā dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
Dinnā saṅghena itthannāmassa bhikkhuno daṇḍasammati. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

 
110. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti, na sakkoti 

vinā sikkāya pattaṃ pariharituṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Anujānāmi bhikkhave gilānassa bhikkhuno sikkāsammatiṃ dātuṃ. 

Evañca pana bhikkhave dātabbā: Tena gilānena bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
‘Ahaṃ bhante gilāno na sakkomi vinā sikkāya pattaṃ pariharituṃ. So ’haṃ 
bhante saṅghaṃ sikkāsammatiṃ yācāmī ’ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi 
yācitabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 

vinā sikkāya pattaṃ pariharituṃ. So saṅghaṃ sikkāsammatiṃ yācati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammatiṃ 
dadeyya. Esā ñatti.  
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 

vinā sikkāya pattaṃ pariharituṃ. So saṅghaṃ sikkāsammatiṃ yācati. 
Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammatiṃ deti. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammatiyā dānaṃ, so tuṇhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
Dinnā saṅghena itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammati. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
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‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
ý về (việc sử dụng) gậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây 
là lời đề nghị.  

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 

bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
ý về (việc sử dụng) gậy. Hội chúng ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về (việc 
sử dụng) gậy đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên.  

 
Sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên 

(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.’”  

 
110. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có sợi dây thừng 

không thể mang bình bát. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây 

thừng đến tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Vị tỳ 
khưu bị bệnh ấy cần đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ 
ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói 
như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có sợi dây thừng không thể mang 
bình bát. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) dây thừng.’ 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. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 

bị bệnh, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 

bị bệnh, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng 
ý về (việc sử dụng) dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy) 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  

 
Sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu 

tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.’”  
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111. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti, na sakkoti 
vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ, na sakkoti vinā sikkāya pattaṃ pariharituṃ. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Anujānāmi bhikkhave gilānassa bhikkhuno daṇḍasikkāsammatiṃ 

dātuṃ. Evañca pana bhikkhave dātabbā: Tena gilānena bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
‘Ahaṃ bhante gilāno, na sakkomi vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ, na sakkomi vinā 
sikkāya pattaṃ pariharituṃ. So ’haṃ bhante saṅghaṃ daṇḍasikkāsammatiṃ 
yācāmī ’ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 

vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ, na sakkoti vinā sikkāya pattaṃ pariharituṃ. So 
saṅghaṃ daṇḍasikkāsammatiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmassa bhikkhuno daṇḍasikkāsammatiṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 

vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ, na sakkoti vinā sikkāya pattaṃ pariharituṃ. So 
saṅghaṃ daṇḍasikkāsammatiṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno 
daṇḍasikkāsammatiṃ deti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno daṇḍasikkāsammatiyā dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 

 
Dinnā saṅghena itthannāmassa bhikkhuno daṇḍasikkāsammati. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

 
112. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu romanthako1 hoti.2 So 

romanthitvā romanthitvā3 ajjhoharati. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Vikāle ’yaṃ4 bhikkhu bhojanaṃ bhuñjatī ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Eso bhikkhave bhikkhu aciraṃ goyoniyā cuto. Anujānāmi bhikkhave 

romanthakassa romanthanaṃ. Na ca bhikkhave bahi mukhavāraṃ nīharitvā 
ajjhoharitabbaṃ. Yo ajjhāhareyya yathā dhammo kāretabbo ”ti.  

                                                   
1 romaṭṭhako - Syā.       
2 ahosi - Syā.      4 vikālāyaṃ - Ma, Syā.  
3 romaṭṭhitvā romaṭṭhitvā - Syā.   5 romaṭṭhakassa romaṭṭhaṃ - Syā. 
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111. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có cây gậy không thể 
đi lại đó đây, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và 

dây thừng đến tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Vị 
tỳ khưu bị bệnh ấy cần đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh 
lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên 
nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có cây gậy không thể đi lại đó 
đây, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Bạch các ngài, tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng.’ 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. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 

bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) gậy và dây thừng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Đây là lời đề nghị.  

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 

bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) gậy và dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy 
và dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự 
đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  

 
Sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đã được hội chúng ban cho 

tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  

 
112. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có tật nhai lại thức ăn. Vị ấy nhai đi 

nhai lại (thức ăn) rồi nuốt xuống. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vị tỳ khưu này ăn vật thực lúc sái thời.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  

 
- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy trước đây không lâu thuộc nòi giống trâu 

bò đã bị chết đi. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc nhai lại đối với vị có tật 
nhai lại. Và này các tỳ khưu, sau khi ợ lên ở cửa miệng (vật đã ăn vào) không 
nên nuốt xuống; vị nào nuốt xuống thì nên được hành xử theo Pháp.”1  

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 37 (ND). 
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113. Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ hoti. 
Bhattagge bahū sitthāni vippakirīyiṃsu.1 Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā odane dīyamāne na 
sakkaccaṃ paṭiggahessanti. Ekamekaṃ sitthaṃ kammasatena niṭṭhāyatī ”ti? 
Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave yaṃ dīyamānaṃ patati taṃ sāmaṃ gahetvā 
paribhuñjituṃ.2 Pariccattaṃ taṃ bhikkhave dāyakehī ”ti.  
 
 

114. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dīghehi nakhehi piṇḍāya 
carati. Aññatarā itthi passitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Ehi bhante 
methunaṃ dhammaṃ paṭisevā ”ti.  

 
“Alaṃ bhagini, netaṃ kappatī ”ti.  

 
“Sace kho tvaṃ bhante na paṭisevissasi, idānāhaṃ attano nakhehi gattāni 

vilikhitvā kuppaṃ karissāmi ‘ayaṃ maṃ bhikkhu vippakarotī ’”ti.  

 
“Pajānāsi3 tvaṃ bhaginī ”ti.  

 
Atha kho sā itthi attano nakhehi gattāni vilikhitvā kuppaṃ akāsi: “Ayaṃ 

maṃ bhikkhu vippakarotī ”ti.  

 
Manussā upadhāvitvā taṃ bhikkhuṃ aggahesuṃ. Addasāsuṃ kho te 

manussā tassā itthiyā nakhesu chavimpi lohitampi. Disvāna ‘imissāyeva 
itthiyā idaṃ kammaṃ, akārako bhikkhū ’ti taṃ bhikkhuṃ muñciṃsu.  

 
Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  

 
“Kiṃ pana tvaṃ āvuso dīghe nakhe dhāresī ”ti?  

 
“Evamāvuso ”ti.  

 
Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te 

ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū dīghe nakhe 
dhāressantī ”ti?  

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 

dīghā nakhā dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 pakiriyiṃsu - Ma, PTS; parikiriṃsu – Syā. 
2 taṃ kissa hetu - Syā potthake dissate.    3 patijānāhi - Ma, Syā.  
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113. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm 
người nọ. Nhiều hột cơm đã bị rơi vãi trong phòng ăn. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong khi được dâng 
cơm lại không thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo 
nên bởi trăm công sức?” 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, vật nào bị rơi xuống trong khi được dâng cúng, 
ta cho phép tự thân nhặt lên và thọ dụng vật ấy. Này các tỳ khưu, vật ấy đã 
được xả thí bởi các thí chủ.”  
 
 

114. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực với các móng được để 
dài. Có người đàn bà nọ đã nhìn thấy rồi nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Ngài ơi, hãy đến. Hãy thực hiện việc lứa đôi đi.”  

 
- “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.”  

 
- “Ngài ơi, nếu ngài không thực hiện, giờ đây tôi sẽ cào cấu khắp mình 

mẩy bằng các móng tay của mình rồi sẽ làm ầm ĩ: ‘Tỳ khưu này xúc phạm 
tôi.’”  

 
- “Này chị gái, cô nên biết điều.”  

 
Khi ấy, người đàn bà ấy đã cào cấu khắp mình mẩy bằng các móng tay của 

mình rồi đã làm ầm ĩ: “Tỳ khưu này xúc phạm tôi.”  

 
Dân chúng đã chạy lại và bắt giữ vị tỳ khưu ấy. Rồi những người ấy đã 

nhìn thấy da và máu ở móng tay của người đàn bà ấy, sau khi nhìn thấy (biết 
được rằng): ‘Hành động này là của chính người đàn bà này, vị tỳ khưu không 
phải là người làm’ rồi đã thả vị tỳ khưu ấy ra.  

 
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 để dài các móng?”  

 
- “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 các tỳ khưu 
lại để dài các móng?”  

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 

khưu, các móng không nên để dài; vị nào để dài thì phạm tội dukkaṭa.”  
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115. Tena kho pana samayena bhikkhū nakhenapi nakhaṃ chindanti, 
mukhenapi nakhaṃ chindanti kuḍḍepi nakhaṃ ghaṃsanti. Aṅguliyo dukkhā 
honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave nakhacchedanan ”ti.  
 
 

Salohitakaṃ nakhaṃ chindanti. Aṅguliyo dukkhā honti.  
 

“Anujānāmi bhikkhave maṃsappamāṇena nakhaṃ chinditun ”ti.  
 
 

116. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vīsatimaṭṭaṃ1 
kārāpenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave vīsatimaṭṭaṃ kārāpetabbaṃ. Yo kārāpeyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave malamattaṃ apakaḍḍhitun ”ti.  
 
 

117. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ kesā dīghā honti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Ussahanti pana bhikkhave bhikkhū aññamaññaṃ kese oropetun ”ti? 
 

“Ussahanti bhagavā ”ti.  
 
 

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave khuraṃ khurasilaṃ 
khurasipāṭikaṃ namatakaṃ sabbaṃ khurabhaṇḍan ”ti.  
 
 

118. Tena kho pana samayena chabbagagiyā bhikkhū massuṃ 
kappāpenti, massuṃ vaḍḍhāpenti, golomikaṃ kārāpenti, caturassakaṃ 
kārāpenti, parimukhaṃ kārāpenti, aḍḍhurakaṃ2 kārāpenti, dāṭhikaṃ 
ṭhapenti, sambādhe lomaṃ saṃharāpenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave massu3 kappāpetabbaṃ, na massu3 vaḍḍhāpetabbaṃ, na 
golomikaṃ kārāpetabbaṃ, na caturassakaṃ kārāpetabbaṃ, na parimukhaṃ 
kārāpetabbaṃ, na aḍḍhurakaṃ2 kārāpetabbaṃ, na dāṭhikā ṭhapetabbā na 
sambādhe lomaṃ saṃharāpetabbaṃ. Yo saṃharāpeyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  
                                                   
1 vīsatimaṭṭhaṃ - Ma, Syā.  
2 aḍḍhadukaṃ - Ma; aḍḍharukaṃ - Syā, PTS.     3 massuṃ - PTS. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Các Tiểu Sự 

 87

115. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé móng bằng móng tay, cắn móng bằng 
miệng, mài móng ở tường. Các ngón bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc cắt móng.”  
 
 

Các vị cắt móng làm chảy máu. Các ngón bị đau.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt móng đến sát phần thịt.”  
 
 

116. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo trau chuốt hai mươi 
(móng tay và chân). 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 bảo trau chuốt hai mươi (móng tay và 
chân); vị nào bảo trau chuốt thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép lấy đất ra (từ các móng).”  

 
 

117. Vào lúc bấy giờ, tóc của các tỳ khưu bị dài. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu có khả năng để xuống tóc cho nhau 
không?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, có khả năng.”  
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao cạo, đá 
mài dao cạo, bao đựng dao cạo, miếng vải len, tất cả vật dụng liên quan đến 
dao cạo.”  
 
 

118. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tỉa râu, để râu dài ra, tạo 
dáng chòm râu dưới cằm, tạo dáng chòm râu hình vuông, tạo dáng lông 
ngực, tạo dáng lông bụng, làm đứng giống ngà voi, nhổ (cạo) lông ở chỗ kín. 
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 tỉa râu, không nên để râu dài ra, không nên 
tạo dáng chòm râu dưới cằm, không nên tạo dáng chòm râu hình vuông, 
không nên tạo dáng lông ngực, không nên tạo dáng lông bụng, không nên 
làm đứng giống ngà voi, không nên nhổ (cạo) lông ở chỗ kín; vị nào nhổ (cạo) 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
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119. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sambādhe vaṇo 
hoti. Bhesajjaṃ na santiṭṭhati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā sambādhe lomaṃ saṃharāpetun 
”ti. 
 
 
 

120. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kattarikāya kese 
chedāpenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave kattarikāya kesā chedāpetabbā. Yo chedāpeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

121. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sīse vaṇo hoti, na 
sakkāti khurena kese oropetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā kattarikāya kese chedāpetun ”ti.  
 
 
 

122. Tena kho pana samayena bhikkhū dīghāni nāsikālomāni dhārenti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi pisācillikā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave dīghaṃ nāsikālomaṃ dhāretabbaṃ. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

123. Tena kho pana samayena bhikkhū sakkharikāyapi madhu-
sitthakenapi nāsikālomaṃ gāhāpenti. Nāsikā dukkhā honti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave saṇḍāsan ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū palitaṃ gāhāpenti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave palitaṃ gāhāpetabbaṃ. Yo gāhāpeyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  
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119. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở chỗ kín. Thuốc 
không thể bám vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhổ (cạo) lông ở chỗ kín do duyên cớ 
bệnh.”  
 
 

 
120. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo cắt tóc bằng kéo. 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 bảo cắt tóc bằng kéo; vị nào bảo cắt thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
121. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở trên đầu, không thể 

xuống tóc bằng dao cạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bảo cắt tóc bằng kéo do duyên cớ bệnh.”  
 
 

 
122. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để lông mũi dài. Dân chúng phàn nàn, 

phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ thờ phụng quỷ thần vậy?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên để lông mũi dài; vị nào để thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 

 
123. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lấy lông mũi ra với mảnh sành hoặc 

bằng sáp ong. Hai lỗ mũi bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái nhíp (nhổ lông).”  
 
 

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo nhổ tóc 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 bảo nhổ tóc bạc; vị nào bảo nhổ thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
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124. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kaṇṇagūthakehi 
kaṇṇā thakitā honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave kaṇṇamalaharaṇin ”ti.  
 
Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā kaṇṇamala-

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

“Na bhikkhave uccāvacā kaṇṇamalaharaṇiyo dhāretabbā. Yo dhāreyya 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave aṭṭhimayaṃ1 dantamayaṃ 
vīsāṇamayaṃ naḷamayaṃ veḷumayaṃ kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ 
phalamayaṃ lohamayaṃ saṅkhanābhimayan ”ti.  
 
 

125. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bahuṃ lohabhaṇḍa-
kaṃsabhaṇḍa-sannicayaṃ karonti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā 
passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 
sakyaputtiyā bahuṃ lohabhaṇḍa-kaṃsabhaṇḍa-sannicayaṃ karissanti, 
seyyathāpi kaṃsapattharikā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave lohabhaṇḍa-kaṃsabhaṇḍa-sannicayo kātabbo. Yo kareyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū añjanimpi añjanisalākampi 
kaṇṇamalaharaṇimpi bandhanamattampi kukkuccāyanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave añjaniṃ añjanisalākaṃ kaṇṇamalaharaṇiṃ 
bandhanamattan ”ti.  
 
 

126. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghāṭi-
pallatthikāya nisīdanti. Saṅghāṭiyā pattā lujjanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave saṅghāṭipallatthikāya nisīditabbaṃ. Yo nisīdeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samane aññataro bhikkhu gilāno hoti. Tassa vinā āyogā2 
na phāsu hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave āyogan ”ti.  

                                                   
1 kaṇṇamalaharaṇiyo aṭṭhimayaṃ - Syā.    2 āyogena - Ma, PTS. 
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124. Vào lúc bấy giờ, các lỗ tai của vị tỳ khưu nọ bị các ráy tai che bít. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lấy ráy tai.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các đồ lấy ráy tai 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 đồ lấy ráy tai 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.”  
 
 

125. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tích trữ nhiều đồ vật làm 
bằng đồng thau và đồ vật làm bằng đồng đỏ. Dân chúng trong khi dạo quanh 
tu viện nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại tích trữ nhiều đồ vật làm bằng đồng thau và đồ vật làm bằng 
đồng đỏ giống như nhà buôn bán đồ đồng vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên tích trữ đồ vật làm bằng đồng thau và đồ 
vật làm bằng đồng đỏ; vị nào tích trữ thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại (sử dụng) thuốc cao, que bôi thuốc 
cao, đồ lấy ráy tai, và vật dùng làm cán (tay cầm). Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc cao, que bôi thuốc cao, đồ 
lấy ráy tai, vật dùng làm cán (tay cầm).”  
 
 

126. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi ôm đầu gối bằng y hai 
lớp. Các lớp vải của y hai lớp bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên ngồi ôm đầu gối bằng y hai lớp; vị nào ngồi 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Không có vải băng bó, vị ấy 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vải băng bó.”  
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Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho āyogo cetabbo ”ti?1 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave tantakaṃ vemakaṃ vaṭṭaṃ2 salākaṃ sabbaṃ 
tantabhaṇḍakan ”ti.  
 
 
 
 

127. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu akāyabandhano gāmaṃ 
piṇḍāya pāvisi. Tassa rathikāya3 antaravāsako bhassittha.4 Manussā5 
ukkuṭṭhiṃ akaṃsu. So bhikkhu maṅku ahosi. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ 
gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave akāyabandhanena gāmo pavisitabbo. Yo paviseyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave kāyabandhanan ”ti.  
 
 
 
 

128. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni 
kāyabandhanāni dhārenti: kalābukaṃ deḍḍubhakaṃ murajaṃ 
maddavīṇaṃ.6 Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave uccāvacāni kāyabandhanāni dhāretabbāni: kalābukaṃ 
deḍḍuhakaṃ murajaṃ maddavīṇaṃ. Yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave dve kāyabandhanāni paṭṭikaṃ sūkarantakan ”ti.  
 
 
 
 

Kāyabandhanassa dasā jīranti.7 “Anujānāmi bhikkhave murajaṃ 
maddavīṇan ”ti.6  
 
 

Kāyabandhanassa anto jīrati.7 “Anujānāmi bhikkhave sobhakaṃ8 
guṇakan ”ti.9  
 
 

Kāyabandhanassa pavananto jīrati. “Anujānāmi bhikkhave vīṭhan ”ti.10  
                                                   
1 kātabbo ti - Ma, PTS;     5 manussā passitvā - Syā.  
   veditabbo ti - Syā.     6 maddaviṇaṃ - Syā, PTS. 
2 vemaṃ kavaṭaṃ - Ma;     7 jiranti - Syā.  
   vemakaṃ vaṭaṃ - Syā, PTS.   8 sobhaṇaṃ - Ma, PTS. 
3 rathiyāya - Syā, PTS.     9 gaṇakan ti - Syā.  
4 pabhassittha - Ma, Syā, PTS.   10 vidhan ti - Ma, PTS; vithan ti - Syā. 
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Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vải băng bó nên được làm ra như 
thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khung dệt, con thoi, sợi dệt, 
kim dệt, và tất cả vật dụng liên quan đến việc dệt.”  
 
 
 
 

127. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ không buộc dây thắt lưng đã đi vào 
làng để khất thực. Ở trên đường đi, y nội của vị ấy đã bị tuột xuống. Dân 
chúng đã kêu ồ lên. Vị tỳ khưu 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, vị không buộc dây thắt lưng không nên đi vào làng; vị 
nào đi vào thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép dây thắt lưng.”  
 
 
 
 

128. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các dây thắt lưng 
đủ loại: loại do nhiều sợi bện lại, loại giống hình đầu rắn nước, loại có bện cái 
trống nhỏ, loại giống như dây xích. 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 dây thắt lưng đủ loại: loại do 
nhiều sợi bện lại, loại giống hình đầu rắn nước, loại có bện cái trống nhỏ, loại 
giống như dây xích; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) hai loại dây thắt lưng: loại bằng vải, và cái ruột tượng.”  
 
 

 
Các mép của dây thắt lưng bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 

dụng) loại có bện cái trống nhỏ, loại giống như dây xích.”  
 
 

 
Đầu chóp của dây thắt lưng bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu 

tròn (hai đầu chóp), thắt nút (hai đầu chóp).”  
 
 

 
Hai đầu chóp của dây thắt lưng đã khâu lại bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta 

cho phép (sử dụng) khóa thắt lưng.”  
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129. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace vīṭhe1 
dhārenti sovaṇṇamayaṃ rūpiyamayaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave uccāvacā vīṭhā2 dhāretabbā. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave aṭṭhimayaṃ3 dantamayaṃ vīsāṇamayaṃ 
naḷamayaṃ veḷumayaṃ kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ 
saṅkhanābhimayaṃ suttamayan ”ti.  
 

 
130. Tena kho pana samayena āyasmā ānando lahukā saṅghāṭiyo 

pārupitvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. 4Vātamaṇḍalikāya saṅghāṭiyo 
ukkhipiyiṃsu.5 Atha kho āyasmā ānando ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkave gaṇṭhikaṃ pāsakan ”ti.  
 

 
Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā gaṇṭhikāyo 

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

“Na bhikkhave uccāvacā gaṇṭhikā dhāretabbā. Yo dhāreyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, aṭṭhimayaṃ6 dantamayaṃ vīsāṇamayaṃ 
naḷamayaṃ veḷumayaṃ kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ 
saṅkhanābhimayaṃ suttamayan ”ti.  
 

 
131. Tena kho pana samayena bhikkhū gaṇṭhikampi pāsakampi cīvare 

appenti. Cīvaraṃ jīrati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānami bhikkhave gaṇṭhikāphalakaṃ pāsakaphalakan ”ti.  
 

 
Gaṇṭhikāphalakampi pāsakaphalakampi ante appenti. Koṇo7 vivarīyati.8 

Bhagavato etamattaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave gaṇṭhikāphalakaṃ ante appetuṃ pāsaka-
phalakaṃ sattaṅgulaṃ vā aṭṭhaṅgulaṃ vā ogāhetvā appetun ”ti.  

                                                   
1 vidhe - Ma, PTS; vithe - Syā.    5 ukkhipiṃsu - Sīmu.  
2 vidhā - Ma, PTS; vithā - Syā.    6 gaṇṭhikaṃ aṭṭhimayaṃ - Syā. 
3 vithe aṭṭhimayaṃ - Syā.    7 koṭṭo - Ma. 
4 tassa - Syā potthake dissate.     8 vivariyati - Ma, Syā, PTS.  
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129. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các khóa thắt lưng 
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 khóa thắt lưng 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, làm 
bằng chỉ sợi.”  
 
 
 

130. Vào lúc bấy giờ, đại đức Ānanda đã đắp các y hai lớp mỏng nhẹ rồi đi 
vào làng để khất thực. Do cơn gió xoáy, các y hai lớp đã bị tốc lên. Sau đó, đại 
đức Ānanda đã đi về lại 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) hột nút, cái nơ buộc.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hột nút 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 hột nút 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, làm bằng 
chỉ sợi.”  
 
 
 

131. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cài hột nút, cài cái nơ buộc ở trên y. Y bị 
sờn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hột nút hình dẹp, cái nơ buộc 
hình dẹp.”  
 
 
 

Các vị cài hột nút hình dẹp, cài cái nơ buộc hình dẹp ở góc chéo (của y). 
Phần cuối (của y) bị mở ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cài hột nút hình dẹp ở góc chéo (của y), 
cài cái nơ buộc hình dẹp sau khi lùi vào bảy lóng tay hoặc tám lóng tay.”  
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132. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gihīnivatthaṃ 
nivāsenti: hatthisoṇḍikaṃ1 macchāvāḷakaṃ catukaṇṇakaṃ tālavaṇṭakaṃ 
satavallikaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Na bhikkhave gihīnivatthaṃ nivāsetabbaṃ: hatthisoṇḍikaṃ1 
macchavāḷakaṃ catukaṇṇakaṃ tālavaṇṭakaṃ satavallikaṃ. Yo nivāseyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

133. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṃvelliyaṃ 
nivāsenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi rañño 
muṇḍavaṭṭī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Na bhikkhave, saṃvelliyaṃ nivāsetabbaṃ. Yo nivāseyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gihīpārutaṃ pārupanti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Na bhikkhave gihīpārutaṃ pārupitabbaṃ. Yo pārupeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

134. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ubhato kājaṃ 
haranti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi rañño 
muṇḍavaṭṭī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Na bhikkhave ubhato kājaṃ haritabbaṃ. Yo hareyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave ekato kājaṃ antarākājaṃ sīsabhāraṃ khandha-
bhāraṃ olambakan ”ti.  

                                                   
1 hatthisoṇḍakaṃ - Ma, PTS. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Các Tiểu Sự 

 97

132. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc vải lót trong của 
người tại gia: loại quấn như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại để hở bốn 
góc, loại vải có tua, loại vải thật 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.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên mặc vải lót trong của người tại gia: loại 
quấn như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại để hở bốn góc, loại vải có tua, 
loại vải thật dài; vị nào mặc thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

 
133. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc váy. Dân chúng phàn 

nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như phu mang vác của đức vua vậy?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên mặc váy; vị nào mặc thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 
 
 

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trùm loại vải choàng bên ngoài 

của người tại gia. 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 trùm loại vải choàng bên ngoài của người 
tại gia; vị nào trùm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

 
134. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo túi quàng ở hai vai. 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như phu mang vác 
của đức vua vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đeo túi quàng ở hai vai; vị nào đeo thì 
phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép túi đeo một bên vai, túi hai 
người xách, vật đội trên đầu, vật mang ở vai, vật mang ở hông, túi xách.”  
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135. Tena kho pana samayena bhikkhū dantakaṭṭhaṃ na khādanti. 
Mukhaṃ duggandhaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Pañcime bhikkhave, ādīnavā dantakaṭṭhassa akhādane: Acakkhussaṃ, 
mukhaṃ duggandhaṃ hoti, rasaharaṇiyo na visujjhanti, pittaṃ semhaṃ1 
bhattaṃ pariyonandhati,2 bhattamassa nacchādeti. Ime kho bhikkhave 
pañca ādīnavā dantakaṭṭhassa akhādane.  
 

Pañcime bhikkhave ānisaṃsā dantakaṭṭhassa khādane: Cakkhussaṃ, 
mukhaṃ na duggandhaṃ hoti, rasaharaṇiyo visujjhanti, pittaṃ semhaṃ1 
bhattaṃ na pariyonandhati,2 bhattamassa chādeti. Ime kho bhikkhave pañca 
ānisaṃsā dantakaṭṭhassa khādane. Anujānāmi bhikkhave dantakaṭṭhan ”ti.  
 
 

136. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dīghāni danta-
kaṭṭhāni khādanti. Teheva sāmaṇere3 ākoṭenti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave, dīghaṃ dantakaṭṭhaṃ khāditabbaṃ. Yo khādeyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave aṭṭhaṅgulaparamaṃ dantakaṭṭhaṃ, na ca 
tena4 sāmaṇero ākoṭetabbo. Yo ākoṭeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

137. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno atimaṭāhakaṃ5 
dantakaṭṭhaṃ khādantassa kaṇṭhe vilaggaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave atimaṭāhakaṃ5 dantakaṭṭhaṃ khāditabbaṃ. Yo khādeyya 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave caturaṅgulapacchimaṃ danta-
kaṭṭhan ”ti.  
 
 

138. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dāyaṃ ālimpenti.6 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi davaḍāhakā ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave dāyo ālimpetabbo. Yo ālimpeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena vihārā tiṇagahaṇā honti. Davaḍāhe ḍayhamāne 
vihārā ḍayhanti. Bhikkhū kukkuccāyanti paṭaggiṃ dātuṃ parittaṃ kātuṃ. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave davaḍāhe ḍayhamāne paṭaggiṃ dātuṃ parittaṃ 
kātun ”ti.  

                                                   
1 pittaṃpi semhaṃpi - Syā.     4 na ca teneva - Syā.  
2 pariyonaddhati - Syā.      5 atimandāhakaṃ - Syā. 
3 sāmaṇeraṃ - Ma, PTS.     6 ālepenti - Syā. 
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135. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nhai gỗ chà răng. Miệng trở nên 
có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi trong việc không nhai gỗ chà 
răng: Không có ích lợi cho mắt, miệng trở nên có mùi hôi, các vị giác không 
tinh tế, mật và đờm che lấp thức ăn, vị ấy không hứng thú với thức ăn. Này 
các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi trong việc không nhai gỗ chà răng.  
 

Này các tỳ khưu, đây là năm điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng: Có 
ích lợi cho mắt, miệng không có mùi hôi, các vị giác được tinh tế, mật và đờm 
không che lấp thức ăn, vị ấy hứng thú với thức ăn. Này các tỳ khưu, đây là 
năm điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng.”  
 

 
136. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhai gỗ chà răng loại dài. 

Các vị còn đánh (gõ) các sa di bằng chính những cây gỗ ấy. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên nhai gỗ chà răng loại dài; vị nào nhai thì 
phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép gỗ chà răng dài tối đa tám 
ngón tay và không nên đánh (gõ) sa di bằng cây gỗ ấy; vị nào đánh thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 

 
137. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi nhai cây gỗ chà răng quá 

ngắn nên bị vướng ở cổ họng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên nhai gỗ chà răng quá ngắn; vị nào nhai thì 
phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép gỗ chà răng ngắn tối thiểu 
bốn ngón tay.”  
 

 
138. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đốt đám lửa lớn. Dân 

chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như thợ đốt lò vậy?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên đốt đám lửa lớn; vị nào đốt thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, các tu viện có cỏ rậm rạp. Trong khi đám lửa lớn bị phát 

cháy, các tu viện bị phát cháy. Các tỳ khưu ngần ngại (không) tạo nên ngọn 
lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, khi đám lửa lớn phát cháy ta cho phép tạo nên ngọn 
lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ.”  
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139. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rukkhaṃ 
abhiruhanti. Rukkhā rukkhaṃ saṅkamanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi makkaṭā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave rukkho abhiruhitabbo. Yo abhiruheyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kosalesu janapadesu 
sāvatthiṃ gacchantassa antarāmagge hatthi pariyuṭṭhāsi. Atha kho so 
bhikkhu rukkhamūlaṃ upadhāvitvā kukkuccāyanto rukkhaṃ na abhiruhi.1 
So hatthi aññena maggena agamāsi. Atha kho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā 
bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave sati karaṇīye porisaṃ2 rukkhaṃ abhiruhituṃ 
āpadāsu yāvadatthan ”ti.  
 
 
 

140. Tena kho pana samayena yameḷutekulā3 nāma bhikkhū dve bhātikā 
honti brāhmaṇajātikā kalyāṇavācā kalyāṇavākkaraṇā. Te yena bhagavā 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ: 
“Etarahi bhante bhikkhū nānānāmā nānāgottā nānājaccā nānākulā 
pabbajitā. Te sakāya niruttiyā buddhavacanaṃ dūsenti. Handa mayaṃ 
bhante buddhavacanaṃ chandaso āropemā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
“Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā evaṃ vakkhatha: ‘Handa mayaṃ 
bhante buddhavacanaṃ chandaso āropemā ’ti? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ ceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ 
aññathattāyā ”ti. Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

“Na bhikkhave buddhavacanaṃ chandaso āropetabbaṃ. Yo āropeyya 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave sakāya niruttiyā buddhavacanaṃ 
pariyāpuṇitun ”ti.  
 
 
 

141. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū lokāyataṃ 
pariyāpuṇanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

                                                   
1 nābhirūhi - Syā; na abhirūhati - PTS.   3 yameḷakekuṭā - Ma;  
2 porisiyaṃ - Syā, PTS.         meṭṭhakokuṭṭhā - Syā. 
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139. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trèo lên cây, chuyền từ cây 
này sang cây khác. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các con khỉ vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên trèo lên cây; vị nào trèo lên thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi đi đến thành Sāvatthi ở xứ sở 
Kosala, giữa đường đã có con voi đứng chận. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã chạy lại 
gần gốc cây, trong lúc ngần ngại đã không trèo lên cây. Con voi ấy đã đi sang 
hướng khác. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi 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 trèo lên cây với tầm cao của con người khi 
có việc cần làm, và đến tầm cao cần thiết trong những lúc hiểm nguy.”  
 
 
 

140. Vào lúc bấy giờ, hai tỳ khưu tên Yameḷu và Tekula là hai anh em xuất 
thân dòng dõi Bà-la-môn có lời nói nhã nhặn với âm điệu ngọt ngào. Họ 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, các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, hiện nay các tỳ khưu có tên gọi khác nhau, có dòng 
dõi khác nhau, có giai cấp khác nhau, có gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị 
ấy làm hỏng lời dạy của đức Phật bằng tiếng địa phương của chính họ. Bạch 
ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời dạy của đức Phật sang dạng có niêm 
luật.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại kia, vì 
sao các ngươi lại nói như vầy: ‘Bạch ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời 
dạy của đức Phật sang dạng có niêm luật?’ Này những 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, không nên hoán chuyển lời dạy của chư Phật sang 
dạng có niêm luật; vị nào hoán chuyển thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép học tập lời dạy của đức Phật bằng tiếng địa phương của 
chính bản thân.”[*]  
 
 
 

141. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư học tập việc giải đoán điềm 
lành dữ. 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.  
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“Api nu kho bhikkhave lokāyate sāradassāvī imasmiṃ dhammavinaye 
vuddhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyā ”ti.  
 
 

“No hetaṃ bhante.”1  
 
 

“Imasmiṃ vā pana dhammavinaye sāradassāvī lokāyataṃ pariyāpuṇeyyā 
”ti.  
 

“No hetaṃ bhante.”1  
 
 

“Na bhikkhave lokāyataṃ pariyāpuṇitabbaṃ. Yo pariyāpuṇeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū lokāyataṃ vācenti. —pe— 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave lokāyataṃ vācetabbaṃ. Yo vāceyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tiracchānavijjaṃ 
pariyāpuṇanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave tiracchānavijjā pariyāpuṇitabbā. Yo pariyāpuṇeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tiracchānavijjaṃ vācenti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave tiracchānavijjā vācetabbā. Yo vāceyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  
 
 

142. Tena kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya parivuto 
dhammaṃ desento khipi. Bhikkhū ‘jīvatu bhante bhagavā jīvatu sugato ’ti 
uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ akaṃsu. Tena saddena dhammakathā antarā 
ahosi. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Api nu kho bhikkhave khipite 
jīvāti vutte2 tappaccayā jīveyya vā māreyya vā ”ti.  

                                                   
1 no hetaṃ bhante ti - Syā.     2 vutto - Ma, Syā.  
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- “Này các tỳ khưu, kẻ chuyên chú trong việc giải đoán điềm lành dữ có 
thể đạt được sự tiến triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh trong Pháp và Luật 
này không?”  
 

- “Bạch ngài, không có điều ấy.”  
 
 

- “Hoặc vị chuyên chú trong Pháp và Luật này có thể học tập việc giải 
đoán điềm lành dữ không?”  
 

- “Bạch ngài, không có điều ấy.”  
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên học tập việc giải đoán điềm lành dữ; vị nào 
học tập thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy việc giải đoán điềm lành 
dữ. ―(như trên)― Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên dạy việc giải đoán điềm lành dữ; vị nào dạy 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư học tập kiến thức nhảm nhí. 
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 học tập kiến thức nhảm nhí; vị nào học tập 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy kiến thức nhảm nhí. 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 dạy kiến thức nhảm nhí; vị nào dạy thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

142. Vào lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, trong lúc đang giảng Pháp đã hắt hơi. Các tỳ khưu đã gây nên âm 
thanh ồn tiếng động lớn rằng: ‘Bạch ngài, mong rằng đức Thế Tôn hãy sống, 
mong rằng đấng Thiện Thệ hãy sống.’ Do âm thanh ấy sự giảng Pháp đã bị 
gián đoạn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
khi hắt hơi mà được nói rằng: ‘Mong rằng người hãy sống,’ do duyên ấy có 
thể tiếp tục sống hay có thể chết đi?”  
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“No hetaṃ bhante.”1 
 

“Na bhikkhave khipite jīvāti vattabbo. Yo vadeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena manussā bhikkhūnaṃ khipite ‘jīvatha bhante ’ti 
vadanti. Bhikkhū kukkuccāyantā nālapanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā ‘jīvatha bhante ’ti 
vuccamānā nālapissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Gihī bhikkhave maṅgalikā. Anujānāmi bhikkhave gihīnaṃ ‘jīvatha 
bhante ’ti vuccamānena ‘ciraṃ jīvā ’ti vattun ”ti.  
 
 
 

143. Tena kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya parivuto 
dhammaṃ desento nisinno hoti. Aññatarena bhikkhunā lasunaṃ khāyitaṃ 
hoti. So2 ‘mā bhikkhū vyābādhiyiṃsū ’ti3 ekamantaṃ nisīdi. Addasā kho 
bhagavā taṃ bhikkhuṃ ekamantaṃ nisinnaṃ. Disvāna bhikkhū āmantesi: 
“Kinnu kho so bhikkhave bhikkhu ekamantaṃ nisinno ”ti?  
 

“Etena bhante bhikkhunā lasunaṃ khāyitaṃ. So2 ‘mā bhikkhū 
vyābādhiyiṃsū ’ti3 ekamantaṃ nisinno ”ti.  
 

“Api nu kho bhikkhave4 taṃ khāditabbaṃ yaṃ khāditvā evarūpāya 
dhammakathāya paribāhiro5 assā ”ti.  
 

“No hetaṃ bhante.”1  
 

“Na bhikkhave lasunaṃ khāditabbaṃ. Yo khādeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena āyasmato sāriputtassa udaravātābādho hoti. 
Atha kho āyasmā mahāmoggallāno yenāyasmā sāriputto tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sāriputtaṃ etadavoca:  
 

“Pubbe te āvuso sāriputta udaravātābādho kena phāsu hotī ”ti?  
 

“Lasunena me āvuso ”ti.  
 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā lasunaṃ khāditun ”ti.  

                                                   
1 no hetaṃ bhante ti - Syā. 
2 so ca - Syā.             4 api nu kho bhikkhave bhikkhunā - Syā. 
3 byābādhiṃsū ti - Ma; byābāhiṃsū ti - Syā; vyābāhiṃsū ti - PTS.     5 paribāhiyo - Ma.  
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- “Bạch ngài, không có điều ấy.”  
 

- “Này các tỳ khưu, khi (ai đó) hắt hơi không nên nói rằng: ‘Mong rằng 
người hãy sống.’ Vị nào nói thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, khi các tỳ khưu hắt hơi, dân chúng nói rằng: - “Thưa các 
ngài, mong rằng các ngài hãy sống.” Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không 
đáp lại. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử khi được nói rằng: ‘Thưa ngài, mong rằng ngài hãy sống’ lại không 
đáp lời?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, những người tại gia mong điều tốt lành. Này các tỳ 
khưu, khi được nói rằng: ‘Thưa ngài, mong rằng ngài hãy sống,’ ta cho phép 
đáp lại người tại gia rằng: ‘Mong rằng người sống lâu.’”  
 
 

143. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được hội chúng đông đảo vây quanh 
đang ngồi giảng Pháp. Có vị tỳ khưu nọ vừa mới nhai tỏi. Vị ấy(nghĩ rằng): 
‘Chớ để các tỳ khưu bị phiền toái,’ nên đã ngồi xuống ở một góc. Đức Thế Tôn 
đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã ngồi xuống ở một góc, sau khi nhìn thấy ngài 
đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ấy đã ngồi xuống ở 
một góc vậy?”  
 

- “Bạch ngài, vị tỳ khưu ấy vừa mới nhai tỏi. Vị ấy (nghĩ rằng): ‘Chớ để các 
tỳ khưu bị phiền toái’ nên đã ngồi xuống ở một góc.”  
 

- “Này các tỳ khưu, sau khi nhai một vật gì mà phải bị loại ra khỏi cuộc 
giảng Pháp như thế này thì có nên nhai vật ấy không?”  
 

- “Bạch ngài, điều ấy không nên.”  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên nhai tỏi; vị nào nhai thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, đại đức Sāriputta bị bệnh đau bụng gió. Khi ấy, đại đức 
Mahāmoggallāna đã đi đến gặp đại đức Sāriputta, sau khi đến đã nói với đại 
đức Sāriputta điều này:  
 

- “Này đại đức Sāriputta, trước đây khi bị bệnh đau bụng gió, đại đức 
được thoải mái nhờ vật gì?”  
 

- “Này đại đức, đối với tôi nhờ tỏi.”  
 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhai tỏi do duyên cớ bệnh.”  
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144. Tena kho pana samayena bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ passāvaṃ 
karonti. Ārāmo dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, ekamantaṃ passāvaṃ kātun ”ti. 
 

 
Ārāmo duggandho hoti. “Anujānāmi bhikkhave, passāvakumbhin ”ti.  

 

 
Dukkhaṃ nisinnā passāvaṃ karonti.  

 

“Anujānāmi bhikkhave, passāvapādukan ”ti.  
 

 
Passāvapādukā pākaṭā hoti. Bhikkhū hirīyanti passāvaṃ kātuṃ.  

 

“Anujānāmi bhikkhave, parikkhipituṃ tayo pākāre: iṭṭhakāpākāraṃ 
silāpākaraṃ dārupākāran ”ti.  
 

 
Passāvakumbhī apārutā duggandhā hoti. “Anujānāmi bhikkhave 

apidhānan ”ti.  
 

 
145. Tena kho pana samayena bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ vaccaṃ 

karonti. Ārāmo dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave, ekamantaṃ vaccaṃ kātun ”ti.  
 

 
Ārāmo duggandho hoti. “Anujānāmi bhikkhave, vaccakūpan ”ti. 

 

 
Vaccakūpassa kūlaṃ lujjati. “Anujānāmi bhikkhave, cinituṃ tayo caye: 

iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ dārucayan ”ti.  
 

 
Vaccakūpo nīcavatthuko hoti. Udakena ottharīyati.  

 

“Anujānāmi bhikkhave, uccavatthukaṃ kātun ”ti.  
 

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

silācayaṃ dārucayan ”ti.  
 

 
Ārohantā vihaññanti.  
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144. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tiểu tiện đó đây trong tu viện. Tu viện 
trở nên dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tiểu tiện ở một góc.”  
 
 

Tu viện trở nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) lu 
nước tiểu.”  
 
 

Các vị đi tiểu tiện, ngồi xuống một cách khó khăn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bục tiểu tiện.”  
 
 

Bục tiểu tiện ở nơi trống trải. Các tỳ khưu hổ thẹn khi tiểu tiện.  
 

- “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.”  
 
 

Lu nước tiểu không được đậy lại nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) nắp đậy.”  
 
 

145. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đại tiện đó đây trong tu viện. Tu viện trở 
nên dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đại tiện ở một góc.”  
 
 

Tu viện trở nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hố 
tiêu.”  
 
 

Thành hố tiêu bị sụp 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.”  
 
 

Hố tiêu 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.  
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“Anujānāmi bhikkhave, tayo sopāṇe: iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ 
dārusopāṇan ”ti.  
 
 

Ārohantā paripatanti. “Anujānāmi bhikkhave, ālambanabāhan ”ti.  
 
 

Ante nisinnā vaccaṃ karontā paripatanti.  
“Anujānāmi bhikkhave santharitvā majjhe chiddaṃ katvā vaccaṃ kātun 

”ti.  
 
 

Dukkhaṃ nisinnā vaccaṃ karoti.  
“Anujānāmi bhikkhave vaccapādukan ”ti.  

 
 

Bahiddhā passāvaṃ karonti.  
“Anujānāmi bhikkhave passāvadoṇikan ”ti. 

 
 

Avalekhanakaṭṭhaṃ na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave avalekhanakaṭṭhan ”ti. 

 
 

Avalekhanapiṭharo1 na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave avalekhanapiṭharan ”ti.2  

 
 

Vaccakūpo apāruto duggandho hoti. “Anujānāmi bhikkhave apidhānan 
”ti.  
 
 

Ajjhokāse vaccaṃ karontā sītenapi uṇhenapi kilamanti. “Anujānāmi 
bhikkhave vaccakuṭin ”ti.  
 
 

Vaccakuṭiyā kavāṭaṃ na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave, kavāṭaṃ piṭṭhisaṅghāṭaṃ3 udukkhalikaṃ 

uttarapāsakaṃ aggalavaṭṭiṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ 
āviñjanacchiddaṃ āviñjanarajjun ”ti.  
 
 

Vaccakuṭiyā tiṇacuṇṇaṃ paripatati.  
“Anujānāmi bhikkhave, ogumbetvā4 ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makara-
dantakaṃ pañcapaṭikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  

                                                   
1 avalekhanapidharo - PTS.   3 piṭṭhasaṅghāṭaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 avalekhanapidharan ti - PTS.   4 ogumphetvā - Ma, Syā, PTS. 
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- “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.”  
 
 

Ngồi ở rìa mép, các vị bị té trong khi đại tiện.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải lót, làm cái lỗ ở giữa để đại tiện.”  

 
 

Các vị đi đại tiện, ngồi xuống một cách khó khăn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bục đại tiện.”  

 
 

Các vị tiểu tiện ra ở bên ngoài.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) rãnh dẫn nước tiểu.”  

 
 

Gỗ chùi không có.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gỗ chùi.”  

 
 

Thùng chứa đồ chùi không có.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thùng chứa đồ chùi.”  

 
 

Hố phân không được đậy lại nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) nắp đậy.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trong khi đại tiện ở ngoài trời bị mệt mỏi 
vì lạnh và nóng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà tiêu.”  
 
 

Nhà tiêu 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.”  
 
 

Rác cỏ rơi vào trong nhà tiêu.  
- “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.”  
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146. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu jarādubbalo vaccaṃ 
katvā vuṭṭhahanto paripati.1 Bhagavato2 etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave, olambanakan ”ti. 
 

Vaccakuṭi3 aparikkhittā hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave, parikkhipituṃ tayo pākāre: iṭṭhakāpākāraṃ 

silāpākāraṃ dārupākāran ”ti. 
 

Koṭṭhako na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave, koṭṭhakan ”ti. 

 
Koṭṭhako nīcavatthuko hoti. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave, ucca-

vatthukaṃ kātun ”ti. Cayo paripatati. ―pe― Ārohantā vihaññanti. ―pe― 
“Anujānāmi bhikkhave, tayo sopāṇe ”ti ―pe― “Anujānāmi bhikkhave, 
ālambanabāhan ”ti.  
 

Koṭṭhakassa kavāṭaṃ na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave, kavāṭaṃ piṭṭhisaṅghāṭaṃ4 udukkhalikaṃ 

uttarapāsakaṃ aggalavaṭṭiṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ 
āviñjanacchiddaṃ āviñjanarajjun ”ti.  
 

Koṭṭhake tiṇacuṇṇaṃ paripatati.  
“Anujānāmi bhikkhave, ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makara-
dantakaṃ pañcapaṭikan ”ti.  
 

Pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave, marumbaṃ upakiritun ”ti. 

 
Na pariyāpuṇanti.  
“Anujānāmi bhikkhave, padarasilaṃ5 nikkhipitun ”ti. 

 
Udakaṃ santiṭṭhati.  
“Anujānāmi bhikkhave, udakaniddhamanan ”ti. 

 
Ācamanakumbhī na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave, ācamanakumbhin ”ti. 

 
Ācamanasarāvako na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave, ācamanasarāvakan ”ti.  

 
Dukkhaṃ nisinnā ācamenti.  
“Anujānāmi bhikkhave, ācamanapādukan ”ti. 

                                                   
1 paripatati - Ma, Syā.  
2 te bhikkhū bhagavato - Syā.    4 piṭṭhasaṅghāṭaṃ - Ma, Syā, PTS. 
3 vaccakuṭī - Syā, PTS.    5 padasilaṃ - PTS. 
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146. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già yếu đại tiện xong trong khi đứng 
dậy bị té. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay vịn.”  
 

Vào lúc bấy giờ, nhà tiêu 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 ―(như trên)― - “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)― - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc 
thang: ―(như trên)― - “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.”  
 

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.”  

 
Lu nước rửa không có.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) lu nước rửa.”  

 
Gáo múc nước để rửa không có.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gáo múc nước để rửa.”  

 
Các vị rửa, ngồi xuống một cách khó khăn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bục ngồi rửa.”  
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Ācamanapādukā pākaṭā honti. Bhikkhū hirīyanti ācametuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre: iṭṭhakāpākāraṃ 
silāpākāraṃ dārupākāran ”ti.  
 
 
 

Ācamanakumbhī apārutā hoti. Tiṇacuṇṇehi pi paṃsukehi pi okirīyati.  
 

“Anujānāmi bhikkhave apidhānan ”ti.  
 
 
 
 

147. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū evarūpaṃ anācāraṃ 
ācaranti: mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi, siñcantipi siñcāpentipi, 
ocinantipi ocināpentipi, ganthentipi ganthāpentipi, ekato vaṇṭikamālaṃ 
karontipi kārāpentipi, ubhatovaṇṭikamālaṃ karontipi kārāpentipi, 
mañjarikaṃ karontipi kārāpentipi, vidhūtikaṃ1 karontipi kārāpentipi, 
vaṭaṃsakaṃ karontipi kārāpentipi, āveḷakaṃ karontipi kārāpentipi, 
uracchadaṃ karontipi kārāpentipi.  
 
 
 
 
 

Te kulatthīnaṃ kuladhītānaṃ kulakumārīnaṃ kulasuṇhānaṃ 
kuladāsīnaṃ ekato vaṇṭikamālaṃ harantipi harāpentipi, ubhato 
vaṇṭikamālaṃ harantipi harāpentipi, mañjarikaṃ harantipi harāpentipi, 
vidhūtikaṃ1 harantipi harāpentipi, vaṭaṃsakaṃ harantipi harāpentipi, 
āveḷakaṃ harantipi harāpentipi, uracchadaṃ harantipi harāpentipi.  
 
 
 
 
 

Te kulatthīhi kuladhītāhi kulakumārīhi kulasuṇhāhi kuladāsīhi saddhiṃ 
ekabhājanepi bhuñjanti, ekathālakepi pivanti, ekāsanepi nisīdanti, 
ekamañcepi tuvaṭṭenti, ekattharaṇāpi tuvaṭṭenti, ekapāpuraṇāpi tuvaṭṭenti, 
ekattharaṇapāpuraṇāpi tuvaṭṭenti, vikālepi bhuñjanti, majjampi pivanti, 
mālāgandhavilepanampi dhārenti, naccantipi gāyantipi vādentipi lāsentipi, 
naccantiyāpi naccanti, naccantiyāpi gāyanti, naccantiyāpi vādenti, 
naccantiyāpi lāsenti, gāyantiyāpi naccanti ... gāyanti ... vādenti ... lāsenti, 
vādentiyāpi naccanti ... gāyanti ... vādenti ... lāsenti, lāsentiyāpi naccanti, 
lāsentiyāpi gāyanti, lāsentiyāpi vādenti, lāsentiyāpi lāsenti.  
 

                                                   
1 vidhutikaṃ - Syā.  
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Bục ngồi rửa ở nơi trống trải. Các tỳ khưu hổ thẹn khi rửa.  
 

- “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.”  

 
 
 

Lu nước rửa không được đậy lại nên bị các rác cỏ luôn cả các vật dơ rơi 
vào.  

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

147. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cư xử hành vi sai trái có 
hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc 
bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết 
lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa 
đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm vòng hoa che ngực.  
 
 
 
 

Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình.  
 
 
 

Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm. Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy 
múa cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy 
múa, tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ 
đang nhảy múa; họ lại còn nhảy múa, ... ca hát, ... tấu đàn, ... vui đùa cùng 
với người nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa, ... ca hát, ... tấu đàn, ... vui 
đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ 
đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu đàn cùng với người 
nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa.  
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Aṭṭhapadepi kīḷanti, dasapadepi kīḷanti, ākāsepi kīḷanti, parihārapathepi 
kīḷanti, sattikāyapi kīḷanti, khalikāyapi kīḷanti, ghaṭikāyapi kīḷanti, 
salākahatthenapi kīḷanti, akkhenapi kīḷanti, paṅgacīrenapi kīḷanti, 
vaṅkakenapi kīḷanti, mokkhacikāyapi kīḷanti, viṅgulakenapi kīḷanti, 
pattāḷhakenapi kīḷanti, rathakenapi kīḷanti, dhanukenapi kīḷanti, 
akkharikāyapi kīḷanti, manesikāyapi kīḷanti, yathāvajjenapi kīḷanti, 
hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, 
dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, hatthissapi purato 
dhāvanti, assassapi purato dhāvanti, rathassapi purato dhāvanti, dhāvantipi 
ādhāvantipi, ussoḷhentipi,1 appoṭhentipi, nibbujjhantipi2 muṭṭhīhipi 
yujjhanti, raṅgamajjhepi saṅghāṭiṃ pattharitvā naccantiṃ3 evaṃ vadenti: 
‘Idha bhagini naccassū ’ti nalāṭikampi denti, vividhampi anācāraṃ ācaranti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Na bhikkhave vividhaṃ anācāraṃ 
ācaritabbaṃ. Yo ācareyya yathādhammo kāretabbo ”ti.  

 
148. Tena kho pana samayena āyasmante uruvelakassape pabbajite 

saṅghassa bahuṃ lohabhaṇḍaṃ dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇḍaṃ uppannaṃ 
hoti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho bhagavatā lohabhaṇḍaṃ 
anuññātaṃ kiṃ ananuññātaṃ, kiṃ dārubhaṇḍaṃ anuññātaṃ, kiṃ 
ananuññātaṃ, kiṃ mattikābhaṇḍaṃ anuññātaṃ, kiṃ ananuññātan ”ti?  

 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 

etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  

 
“Anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā paharaṇiṃ sabbaṃ lohabhaṇḍaṃ, 

ṭhapetvā āsandiṃ pallaṅkaṃ dārupattaṃ dārupādukaṃ sabbaṃ dāru-
bhaṇḍaṃ, ṭhapetvā katakaṃ ca kumbhakārikañca sabbaṃ mattikābhaṇḍan 
”ti.  

 
Khuddakavatthukkhandhakaṃ pañcamaṃ.4  

 
***** 

 

                                                   
1 usseḷentipi - Ma; usseḷhentipi - Syā. 3 naccakiṃ - Ma. 
2 nibbajjhantipi - Syā.    4 khuddakavatthukkhandhako pañcamo - Ma. 
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Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò 
nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ 
chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ 
tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước 
ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ 
đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ 
nữ rằng: ‘Này cô em, hãy nhảy ở đây này,’ họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ cư xử 
hành vi sai trái theo nhiều cách. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― - “Này các tỳ khưu, không nên cư xử hành vi sai trái theo 
nhiều cách; vị nào cư xử thì nên được hành xử theo Pháp.”  
 

148. Vào lúc bấy giờ, khi đại đức Uruvelakassapa xuất gia, nhiều đồ vật 
bằng kim loại, đồ vật bằng gỗ, đồ vật bằng gốm sứ được phát sanh đến hội 
chúng. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý rằng: “Đồ vật bằng kim loại nào đã được 
đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép? Đồ vật bằng gỗ nào 
đã được đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép? Đồ vật 
bằng gốm sứ nào đã được đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho 
phép?”  
 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả đồ vật bằng kim loại ngoại trừ vũ 
khí, tất cả đồ vật bằng gỗ ngoại trừ ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, bình bát 
bằng gỗ, giày dép bằng gỗ, tất cả đồ vật bằng gốm sứ ngoại trừ đồ chà chân và 
loại lu lớn.”  
 

Chương Các Tiểu Sự là thứ năm. 
 

***** 




