
VIII. CHƯƠNG PHẬN Sự

1. PHẬN Sự CỦA VỊ VÃNG LAI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru vãng lai đi vào tu viện 
van mang dép, đi vao tu viện van cang du, đi vao tu viện van trùm đâu, van đọi 
y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng để uống, không đảnh 
lễ các Ty-khiru thường trú thâm niên hơn, không hỏi ve chỗ tru ngụ.

Có vị Tỳ-khưu vãng lai nọ đã mở chốt gài, đẩy cánh cửa, rồi vội vã đi vào 
tru xá không có người ở. Có con rắn từ đà ngang phía trên đã rơi xuống vi ấy. 
Vi ấy hoảng sợ đã kêu thét lên. Các Tỳ-khưu đã chạy lại và đã nói với vị Tỳ- 
khưu ây điêu này:

一 Này Đại đức, tại sao Đại đức kêu thét lên vậy?
Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu 

nào ít ham muôn, tự biêt đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu vãng lai lại đi vào 
tu viện vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, ...(nt)... không hỏi về chỗ trú 
ngiỊ?" Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khiru vãng lai đi vào tu viện vẫn mang 
dép, ...(nt)..・ không hỏi về chỗ trú ngụ, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang 

dép, ...(nt)..・ không hỏi về chỗ trú ngụ? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi [niềm tin] 
của một số người đã có đức tin.

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu9 chính vì điêu ây Ta sẽ quy định phận sự cho các Tỳ- 

khưu vãng lai, các Tỳ-khưu vãng lai nên thực hành như the. Này các Tỳ-khưu5 
vị Tỳ-khưu vãng lai [nghĩ rằng]: "Bây giờ ta sẽ đi vào tu viên", nên tháo dép 
ra, để dưới thấp, giũ sạch, rồi cầm lấy, hạ dù xuống, cởi đầu trần, lấy y ở đầu 
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để xuống ở vai, rồi đi vào tu viện một cách nghiêm trang không vội vã. Khi đi 
vào tu viện, nên quan sát xem: “Các Tỳ-khưu thường trú tụ hội ở d2u?" Các 
Tỳ-khưu thường trú tụ hội ở nơi nào: Trong phòng hội họp, ở mái hiên, hay ở 
góc cây, sau khi đi đên nơi ây, nên đê bình bát xuông một bên, nên đê y xuổng 
một bên, nên chọn chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống. Nên hỏi về nước uống, 
nên hỏi về nước rửa: "Nước nào là nước uống? Nước nào là nước rửa?" Nếu 
có sự cần dùng với nước uống, sau khi lấy nước uống rồi nên uống. Nếu có sự 
cần dùng với nước rửa, sau khi lấy nước rửa rồi nên rửa hai bàn chân. Trong khi 
rửa hai bàn chân, nên xôi nước băng một tay, nên rửa bàn chân băng một tay.
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Không nên xôi nước chỉ băng tay ây9 không nên rửa bàn chân chỉ băng tay ây.
Nên hỏi miếng giẻ lau dép rồi lau đôi dép. Trong khi lau đôi dép, trước tiên 

nên lau với miêng giẻ khô, sau đó với miêng giẻ ướt. Sau khi giặt miêng giẻ lau 
dép rồi nên phơi ở một góc. Nếu vị Tỳ-khưu thường trú thâm niên hơn thì nên 
đảnh lễ. Nếu là vị mới tu thì nên để vị ấy đảnh lễ.

Nên hỏi về chỗ trú ngụ: "Chỗ trú ngụ nào dành cho t6i?" Nên hỏi [chỗ trú 
ngụ áy] có người ở hay không có. Nên hỏi vê khu vực đi khát thực, nên hỏi vê 
khu vực không thể đi khất thực. Nên hỏi về các gia đình được xác định là Thánh 
Hữu học. Nên hỏi về chỗ tiêu, nên hỏi về chỗ tiểu, nên hỏi về [chỗ lấy] nước 
uông, nên hỏi vê [chô lây] nước rửa, nên hỏi vê gậy đê chông, nên hỏi vê quy 
định của hội chúng: "Giờ nào có thể đi vào? Giờ nào có thể đi ra?”

2. Nếu tru xá không có người, nên gõ vào cánh cửa lớn, chờ trong chốc lát, 
rồi tháo chốt gài, mở cánh cửa lớn ra, nên đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. 
Nêu tru xá có rác bân hoặc là giường được chông lên giường, hoặc là ghê được 
chông lên ghê và vật năm, ngôi được chát thành đông ở bên trên, nêu có nô lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên gỡ thảm trải 
nền đem ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi 
đê xuồng ở một góc. Nên đem nệm gói ra ngoài roi đê xuông ở một góc.

Nên hạ tháp cái giường roi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây 
[mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc. Nên hạ tháp cái ghê roi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây 
[mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống 
nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc.

Nêu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuông khỏi tâm màn che, nên 
lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm 
loang 16, nên thâm ướt khăn chà xát mạnh roi lau sạch. Nêu nên được sơn màu 
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đen bị đôm loang lô, nên thâm ướt khăn chà xát mạnh roi lau sạch. Nêu nên 
không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét [nghĩ rằng]: "Không nên để 
trú xá bị tràn ngập bụi bặm.,, Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở một góc.
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Sau khi phơi nắng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vi trí như cũ. Sau khi 
phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo, không làm trây [mặt đát], không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, roi sáp đặt như đã được sáp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng 
ghê, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ tháp xuông, roi đem vào trong một cách khéo 
léo, không làm trây [mặt dát], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa, 
rồi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng nệm, gối, nên 
làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước 
đây]. Sau khi phơi năng vật lót ngôi và tâm trải năm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, 
roi đem vào trong và sáp đặt như đã được săp đặt [trước đây]. Sau khi phơi 
nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi năng tâm ván kê đâu, nên lau chùi, roi đem vào trong và đê lại ở vị 
trí như cũ.

3. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên 
đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải 
lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên đê mép y phía bên kia còn phân gáp lại ở bên này, roi máng 
y xuông.

Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Đông, các cửa sổ hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Tây, các cửa sổ hướng Tây 
nen được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Bắc, các cửa sổ hướng 
Bắc nên được khép lại. Nấu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Nam, các cửa sổ 
hướng Nam nên được khép lại. Nêu thời tiêt lạnh, các cửa sô nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm.

Nêu phòng có rác bân, nên quét phòng. Nêu công có rác bân, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt 
lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên quét 
nhà vệ sinh.

Nêu nước uông không có, nên đem lại nước uông. Nêu nước rửa không c6, 
r ?

nên đem lại nước rửa. Nêu hũ nước súc miệng không có nước, nên đô nước vào 
hũ nước súc miệng.

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Tỳ"khưu vãng lai, các Tỳ-khưu 
vãng lai nên thực hành như thế.
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2. PHẢN sự CỦA VỊ THƯỜNG TRỦ
4. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khmi thường trú khi thấy các Tỳ-khưu vãng lai 

không chịu sắp xếp chỗ ngồi, không đem đến nước rửa chân, không [đem đến] 
ghế kê chân, không [đem đến] tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, họ không 
rước y bát, không hỏi vê nước uông, không hỏi vê nước rửa, cũng không đảnh 
lễ các Tỳ-khưu vãng lai thâm niên hơn, không sắp xếp chỗ trú ngụ. Các Tỳ- 
khmi 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 rang: "Vi sao các Tỳ-khưu thường trú 
khi thấy các Tỳ-khưu vãng lai lại không chịu sắp xếp chỗ ngồi, ...(nt)... không 
sắp xếp chỗ trú ngu?” Sau đó, các vị Tỳ-khiru ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)..・ có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
-Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây Ta sẽ quy định phận sự cho các Tỳ- 

khưu thường trú, các Tỳ-khưu thường trú nên thực hành như the.
5. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu thường trú khi thấy vị Tỳ-khưu vãng lai 

thâm niên hơn nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem đến nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y bát, nên hỏi [dâng] nước uống. 
Nêu có nỗ lực, [vị thường tru] nên lau đôi dép [của vị kia]. Trong khi lau đôi 
dép, trước tiên nên lau bằng miếng giẻ khô, sau đó bằng miếng giẻ ướt. Sau khi 
giặt miếng giẻ lau dép rồi nên phơi ở một góc. Nên đảnh lễ vị Tỳ-khưu vãng lai 
thâm niên hơn. Nên sắp xếp chỗ trú ngụ: "Chỗ trú ngụ này dành cho Đại dức." 
Nên nói rõ [chô trú ngụ áy] có người ở hay không có. Nên nói rõ vê khu vực đi 
khất thực, nên nói rõ về khu vực không nên đi khất thực. Nên nói rõ về các gia 
đình được xác đinh là Thánh Hữu học. Nên nói rõ về chỗ tiêu, nên nói rõ về chỗ 
tiểu. Nên nói rõ về [chỗ lấy] nước uống, nên nói rõ về [chỗ lấy] nước rửa. Nên 
nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về quy định của hội chúng: uGiờ này có thể 
đi vào. Giờ này có thể đi ra."

Nếu [vị vãng lai] là vị mới tu, vi [thường trú] vẫn ngồi, nên nói rõ: “E)ể bình 
bát chỗ này, để y chỗ này, ngồi ở chỗ ngồi này.^, Nên nói rõ chỗ nước uống, nên 
nói rõ chỗ nước rửa. Nên nói rõ về giẻ lau đôi dép. Nên để cho vi Tỳ-khưu vãng 
lai mới tu đảnh lễ. Nên nói rõ chỗ trú ngụ: "Chỗ trú ngụ này dành cho Đại dúrc.” 
Nên nói rõ [chỗ tru ngụ ấy] có người ở hay không có. Nên nói rõ về khu vực đi 
khất thực, nên nói rõ về khu vực nào không nên đi khất thực. Nên nói rõ về các 
gia đình được xác định là Thánh Hữu học. Nên nói rõ vê chô tiêu, nên nói rõ vê 
chỗ tiểu. Nên nói rõ về [chỗ lấy] nước uống, nên nói rõ về [chỗ lấy] nước rửa. 
Nên nói rõ vê gậy đê chông. Nên nói rõ vê quy định của hội chúng: "Giờ này 
có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.”
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Này các Tỳ-khiru9 đây là phận sự của các Tỳ-khưu thường trú, các Tỳ-khưu 
thường trú nên thực hành như thế.

3. PHẬN Sự CỦA VỊ XUẤT HÀNH

6・ Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu xuất hành không thu xếp các đồ vật bằng 
gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về 
chô trú ngụ, roi ra đi. Các đô vật băng gô và các đô vật băng đát nung bi mát 
mát. Chỗ trú ngụ không được bảo quản. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết 
đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu xuất hành lại không thu xếp các đồ vật bằng gỗ 
và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về chỗ 
trú ngụ, rồi ra đi khiến các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung bị mất 
mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản?" Sau đỏ, các vi Tỳ-khưu ấy đã trình sự 
việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy?
一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khiru, chính vì điều ấy Ta sẽ quy định phận sự cho các Tỳ- 

khưu xuất hành, các Tỳ-khưu xuất hành nên thực hành như the.
7. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu xuât hành trước khi ra đi nên thu xép các 

đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, nên 
thông báo về chỗ trú ngụ. Nếu không có Tỳ-khưu, nên thông báo cho vị Sa-di. 
Nếu không có Sa-di, nên thông báo cho người phụ việc chùa. Nếu không có 
người phụ việc chùa, nên thông báo cho nam cư sĩ. Nếu Tỳ-khưu, hoặc Sa-di, 
hoặc người phụ việc chùa, hoặc nam cư sĩ đều không có, nên sắp xếp cái giường 
lên trên bốn hòn dá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên 
cái ghê, còn sàng tọa nên chát thành đông ở phía bên trên, nên thu xép các đô 
vật băng gô và các đô vật băng đát nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sô roi mới 
nên ra đi.

Nếu trú xá bị dột nước mưa, nên lợp lại nếu có nỗ lực, hoặc nên thực hiện 
sự nỗ lực [nghĩ rằng]: "Làm thế nào để trú xá có thể được lợp?" Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp; nếu không đạt được, tại vị trí nào 
không bị nước mưa dột thì tại chô đó nên sáp xép cái giường lên trên bôn hòn 
đá, roi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghê lên trên cái ghê, còn sàng 
tọa nên chất thành đống ở phía bên trên, nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các 
đô vật băng đát nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sô roi mới nên ra đi.
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Nếu toàn bộ trú xá đều bị nước mưa dột, nên mang sàng tọa vào làng nếu có 
nỗ lực, hoặc nên thực hiện sự nỗ lực [nghĩ rằng]: "Làm thế nào để sàng tọa có z • r e r ỉ . 2 * r

thê được mang vào lang?99 Nêu việc ây đạt được như thê, việc ây như vậy là tót 
đẹp; nếu không đạt được, nên sắp xếp cái giường lên trên bốn hòn đá ở ngoài 
trời, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế, còn sàng 
tọa nên chất thành đống ở phía bên trên. Nên thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các 
đồ vật bằng đất nung. Nên lấy cỏ hoặc lá phủ lên rồi mới nên ra đi [nghĩ rằng]: 
"C6 lẽ các thứ này sẽ còn được tồn tại."

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Tỳ-khưu xuất hành, các Tỳ-khiru 
xuất hành nên thực hành như thế.

4.PHẬNSỰTÙYHỶ

8. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khxru không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thỊTc?” Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
一一 f

đức The Ton.
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 

bảo các Tỳ-khtru rằng:
一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực.
Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: nào sẽ nói lời tùy hỷ ở 

chỗ thọ thúc?" Các vi đã trình sự việc ấy lên đức The Tôn. Khi ấy, đức The Tôn 
nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ 
thọ thực.

Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 
Đại đức Sāriputta là Trưởng lão của hội chúng. Các vi Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: 
"Dức Thế Tôn đã cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão noi lời tùy hỷ ở chỗ thọ 
thực" nên đã để Đại đức Sāriputta ở lại mỗi một mình rồi ra đi. Khi ấy, Đại đức 
Sāriputta đã làm hoan hỷ những người ây roi đã đi vê chỉ môi một mình sau 
cùng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Đại đức Sāriputta mỗi một mình đang đi lại từ 
đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói với Đại đức Sāriputta điều này:

一 Này Sāriputta, chác han bữa thọ thực đã được tót đẹp?
一 Bạch Ngài, bữa thọ thực đã được tốt đẹp. Tuy nhiên, các Tỳ-khưu đã để 

con ở lại mỗi một mình và ra đi.



VUI. CHƯƠNG PHẬN Sự ❖ 849

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bốn hay năm vị Tỳ-khưu trưởng lão hoặc 
kế tiếp vị Trưởng lão chờ đợi ở chỗ thọ thực.

Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu trưởng lão nọ bi mắc tiêu đã chờ đợi ở 
chô thọ thực. Trong lúc không thê kiêm chê việc đại tiện, vi ây bị ngát xỉu ngã 
xuống. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ra đi khi có việc cần làm sau khi đã thông 
báo cho vi Tỳ-khưu kế bên.

5. PHẬN Sự ở CHÔ THỌ THỰC

9. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía 
trước các Tỳ-khưu trưởng lão, chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống, còn xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y hai 
lớp roi ngôi xuồng ở trong xóm nhà. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, tự biêt 
đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại mặc y luộm thuộm, trùm 
y luộm thuộm, không đúng quy cách lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên 
phía trước các Tỳ-khưu trưởng lão, chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi 
ngồi xuống, còn xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y 
hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà?" Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình 
Sự việc ây len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, 
trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, ...(nt)..・ lại còn 
trải ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: ...(nt)..・ Sau khi khiển trách, Ngài đã nói 

pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu rang:
一 Này các Tỳ-khưu5 chính vì điêu ây, Ta sẽ quy định phận sự ở chô thọ thực 

cho các Tỳ-khưu, các Tỳ-khiru ở chỗ thọ thực nên thực hành như thế.
10. Nếu thời giờ được thông báo ở trong tu viện, vị [Tỳ-khưu] nên mặc y 

nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn,  nên buộc dây thắt lưng, nên gấp y 
hai lớp thành nép roi trùm lên, nên that lại dây buộc, nên rửa bình bát roi câm 

1

1 Là vòng bụng ở lỗ rún và hai đầu gối. Xem điều học Sekhiya thứ nhất (TTTDPGVN, tập 10, tr. 585; 
TTP V, tạp 3； tr. 488-89).
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lây, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không háp táp. Không nên tách ra 
rồi đi lên phía trước các Tỳ-khiru trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được 
che kín đáo. Nên ...(nt)..・ với [thái độ] khéo thu thúc. Nên ...(nt)..・ với mắt nhìn 
xuống. Không nên ...(nt)..・ với thân bi vén hở ra. Không nên ...(nt)..・ với tiếng 
cười vang. Nên ...(nt)..・ với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên …(nt)..・ với sự đung 
đưa thân. Không nên ...(nt)..・ với sự đung đưa cánh tay. Không nên ...(nt)..・ với

, 5 r

Sự lác lư đâu. Không nên …(nt)..・ với tay chông nạnh. Không nên …(nt)..・ với 
[đầu] được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.

Nên ngồi ở trong nhà với y được che kín đáo. Nên …(nt)..・ với [thái độ] 
khéo thu thúc. Nên ...(nt)..・ với mát nhìn xuông. Không nên ...(nt)..・ với thân bị 
vén hở ra. Không nên …(nt)..・ với tiêng cười vang. Nên ...(nt)..・ với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên ...(nt)..・ với sự đung đưa thân. Không nên .・.(nt)..・ với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên ・..(nt)…với sự lắc lư đầu. Không nên ...(nt)... với 
tay chống nạnh. Không nên ...(nt)..・ với [đầu] được trùm lại. Không nên ...(nt)... 
với sự ôm đâu gói. Không nên chen vào [chô] các Tỳ-khưu trưởng lão roi ngôi 
xuống. Không nên xua đuổi các Tỳ-khiru mới tu khỏi chỗ ngồi. Không nên trải 
ra y hai lớp roi ngôi xuông ở trong nhà.

11. Trong khi được dâng nước, nên câm bình bát băng hai tay và thọ lãnh 
nước. Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận, không chà xát 
mạnh. Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong vật 
chứa nước rửa [nghĩ rằng]: "Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung 
tóe? chớ làm các Tỳ-khưu xung quanh bị nước văng nhầm, chớ làm y hai lớp 
bi dính nước.,,

z r r y

Nêu vật chứa nước rửa không c6, nên hạ tháp xuống roi tưới lên trên mặt 
đất [nghĩ rằng]: "Chớ làm các Tỳ-khưu xung quanh bi nước văng nhầm, chớ 
làm y hai lớp bi dính mr&c."

Trong khi được dâng cơm, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh cơm. 
Nên chừa chỗ cho súp. Nếu có bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc thức ăn ngon, vị 
Trưởng lão nên nói răng: "Nên chia đêu ra cho tát c瓦”

Nên thọ lãnh vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ lãnh vật thực với sự 
chú tâm ở bình bát. Nên thọ lãnh vật thực với lượng súp tương xứng. Nên thọ 
lãnh vật thực vừa ngang miệng [bình bát]. Vị Trưởng lão không nên thọ thực 
khi tất cả chưa được đay đủ cơm.

Nên thọ dụng vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ dụng vật thực với : A *
Sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ dụng vật thực theo tuân tự. Nên thọ dụng vật 
thực với lượng súp tương xứng. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng vật 
thực. Không nên dùng cơm che lấp súp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều 
hơn. Vị không bị bệnh, không nên yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của bản thân 
rồi thọ thực.
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12. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Không 
nên làm vắt cơm quá lớn. Nên làm vắt cơm tròn đều. Không nên há miệng ra 
khi vắt cơm chưa được đưa đen. Không nên đưa trọn bàn tay vào miệng trong 
lúc thọ thực. Không nên nói chuyện với miệng có vắt cơm. Không nên thọ thực 
theo lôi đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục. Không nên thọ thực theo lôi 
cắn vắt cơm từng chút một. Không nên thọ thực theo lối làm phồng má. Không 
nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Không nên thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. 
Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Không nên thọ thực có làm tiếng chép chép. 
Không nên thọ thực có làm tiếng rọt rọt. Không nên thọ thực có sự liếm tay. 
Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Không nên thọ thực có sự liếm môi. 
Không nên thọ lãnh tô nước uông băng bàn tay có dính thức ăn.

Vị Trưởng lão không nên thọ lãnh nước khi tất cả còn chưa thọ thực xong. 
Trong khi được dâng nước, nên cam bình bát bang hai tay roi thọ lãnh nước. Nên 
hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận, không chà xát mạnh. Nếu có 
vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong vật chứa nước rửa 
[nghĩ rang]: "Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung tóe, chớ làm các 
Tỳ-khiru xung quanh bị nước văng nhầm, chớ làm y hai lớp bị dính nuức.” Nếu 
vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống roi tưới lên trên mặt đất [nghĩ 
rằng]: "Chớ làm các Tỳ-khưu xung quanh bi nước văng nhầm, chớ làm y hai lớp 
bị dính nuúc.” Không nên đo bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà.

Trong khi đi trở vê, các Tỳ-khưu mới tu nên đi vê trước tiên, sau đó là các 
vị Trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên ...(nt)... với 
[thái độ] khéo thu thúc. Nên ・..(nt)..・ với mắt nhìn xuống. Không nên …(nt)..・ 
với thân bị vén hở ra. Không nên ...(nt)… với tiếng cười vang. Nên ...(nt)... 
với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ・・・(nt)・・・ với sự đung đưa thân. Không nên 
...(nt)..・ với sự đung đưa cánh tay. Không nên ...(nt)... với sự lắc lư đầu. Không 
nên ...(nt)..・ với tay chông nạnh. Không nên ...(nt)... với [đâu] được trùm lại. 
Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự ở chỗ thọ thực của các Tỳ-khưu, các Tỳ- 
khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như the.

Tụng phẩm thứ nhất.

6. PHẬN Sự CỦA VỊ ĐI KHÁT THỰC

1. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đi khất thực mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách rồi đi khất thực. Các vị đi vào tư gia không 
suy xét trước, đi ra không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô 
cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gan, đứng lại quá lâu và quay đi quá lẹ.
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Còn có vị Tỳ-khưu đi khất thực nọ đã đi vào tư gia không suy xét trước. Và 
vị ấy trong khi nghĩ là cửa lớn rồi đã bước [lầm] vào hậu phòng nọ. Và ở trong 
hậu phòng ây, có người đàn bà khỏa thân đang năm ngửa ra. Vị Tỳ-khiru ây đã 
nhìn thây người đàn bà ây khỏa thân đang năm ngửa ra, sau khi nhìn thây [nghĩ 
rằng]: uĐây không phải là cửa lớn, đây là hậu phòng,5 rồi đã từ hậu phòng ấy 
đi ra. Chông của người đàn bà áy đã nhìn thây người đàn bà áy khỏa thân đang 
nằm ngửa ra, sau khi nhìn thấy [nghĩ rằng]: 66Vợ của ta đã bị gã Tỳ-khưu này 
làm nho" nên đã giữ vi Tỳ-khiru ấy lại và đánh đòn.

Khi ây, người đàn bà ây đã thức dậy vì tiêng động ây và đã nói với người 
chông điêu này:

一 Phu quân, vì sao ông lại đánh đòn vị Tỳ-khmi này vậy?
一 Gã Tỳ-khưu này đã làm nhơ bà.
一 Phu quân, thiếp không có bị vị Tỳ-khưu này làm nhơ. Vi Tỳ-khưu ấy 

không có làm.
Và đã bảo thả vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến tu viện và 

kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khxm nào ít ham muôn, tự biêt đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu đi khất thực lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm 
thuộm, không đúng quy cách rồi đi khất thực, đi vào tư gia không suy xét trước, 
đi ra không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã, 
đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu và quay đi quá 1°?" Sau đó, các vị 
Tỳ-khưu áy đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây, Ta sẽ quy định phận sự cho các Tỳ- 

khưu đi khất thực, các Tỳ-khxru đi khất thực nên thực hành như thế.
2. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu đi khất thực [nghĩ rằng]: "Bây giờ ta sẽ đi 

vào làng" thì nên mặc y nội tròn đêu với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc dây 
thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên? nên thắt lại dây buộc, nên 
rửa bình bát rồi cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. 
Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên …(nt)..・ với [thái độ] khéo 
thu thúc. Nên ...(nt)... với mat nhìn xuông. Không nên ...(nt)... với thân bị vén 
hở ra. Không nên ...(nt)... với tiêng cười vang. Nên ...(nt)... với giọng nói nhỏ 
nhẹ. Không nên ...(nt)... với sự đung đưa thân. Không nên ...(nt)... với sự đung 
đưa cánh tay. Không nên ...(nt)... với sự lắc lư đầu. Không nên ...(nt)... với tay 
chống nạnh. Không nên ...(nt)... với [đầu] được trùm lại. Không nên đi ở nơi 
xóm nhà với sự nhón gót.
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Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: “Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
bằng lối này.^, Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. Không 
nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gân. Không nên đứng lại quá lâu. Không 
nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng: "[Gia chủ] có ý muốn bố thí vật 
thực hay không có ý muốn bố thí?" Nếu [gia chủ] ngưng công việc, hoặc từ chỗ 
ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ rằng]: "Đuờng như có ý đinh bố thí." Trong khi 
được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai lớp lên, dùng bàn tay phải 
mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và thọ lãnh vật thực. Và không 
nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực.2

2 Ngài Buddhạghosa giải thích rằng: 4tDầu là người nữ hay người nam, không nên nhìn vào mặt ở thời 
diêm của sự bô thí vật thực" (VỉnA. VI. 1285).

Nên suy xét răng: "[Gia chủ] có ý muôn bô thí súp hay không có ý muôn 
bố thí?” Nếu [gia chủ] đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ rằng]: “Đuờng như có ý định bố thí." Khi vật 
thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp.

3. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên ...(nt)... với [thái độ] 
khéo thu thúc. Nên ...(nt)... với mat nhìn xuống. Không nên ...(nt)..・ với thân bi 
vén hở ra. Không nên ...(nt)..・ với tiếng cười vang. Nên …(nt)..・ với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên ・・・(nt)・・・ với sự đung đưa thân. Không nên ・・・(nt)… với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên ...(nt)..・ với sự lắc lư đầu. Không nên ...(nt)..・ 
với tay chống nạnh. Không nên ...(nt)..・ với [đầu] được trùm lại. Không nên đi 
ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.

Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy nên sắp xếp chỗ ngồi; 
nên chuân bị nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân. Nên rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi đem lại. Nên đem lại nước uống và nước rửa. Vị nào đi khất thực 
từ làng trở vê sau cùng, nêu vật thực được ăn còn thừa lại, nêu muôn thì vi ây 
ăn; nếu không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh, hoặc đổ xuống 
nước không có sinh vật.

Vị ấy nên xếp chỗ ngồi lại. Nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân. Nên rửa chậu đựng đô thừa roi cát đi. Nên dọn dẹp nước uông, nước 
rửa. Nên quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước 
nhà vệ sinh hét nước, trông trơn, vi ây nên đô nước vào. Nêu vị ây không làm 
nôi thì nên mời vị thứ hai lại với dâu hiệu băng tay và nhờ phụ giúp với hành 
động băng tay, và không vì lý do đó mà nói ra băng lời.

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Tỳ-khưu đi khất thực, các Tỳ- 
khưu đi khất thực nên thực hành như thế.
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7. PHẢN sự CỦA VỊ NGỤỞRÙNG
4. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vi Tỳ-khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị ây 

không dự trữ nước uống, không dự trữ nước rửa, không dự trữ lửa, không dự 
trữ vật tạo lửa, không biết về các vị trí của những ngôi sao, không biết phương 
hướng và khu vực. Bọn trộm cướp sau khi đi đến nơi ấy đã nói với các Tỳ-khưu 
ấy điều này:

-Thưa ngài, có nước uống không?
-Anh bạn à, không có.
一 Thưa ngài, có nước rửa không?
—Anh bạn à, không có.
一 Thưa ngài, có lửa không?
-Anh bạn à, không có.
-Thưa ngài, có vật tạo lửa không?
-Anh bạn à, không có.
一 Thưa ngài, có biết các vi trí của những ngôi sao không?
-Anh bạn à, chúng tôi không biết.
-Thưa ngài, có biết phương hướng và khu vực không?
-Anh bạn à, chúng tôi không biết.
一 Thưa ngài, hôm nay liên quan đến điều gì?
—Anh bạn à, chúng tôi không biết.
-Thưa ngài, hướng này là hướng gì?
一 Anh bạn à, chúng tôi không biết.
Khi ây, bọn trộm cướp ây [nghĩ răng]: "Những người này không có nước 

uống, không có nước rửa, không có lửa, không có vật tạo lửa, không biết các vị 
trí của những ngôi sao, không biết phương hướng và khu vực; những người này 
là trộm cướp, những người này không phải là các T^-khưu" nên đã đánh đập rồi 
bỏ đi. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các vị 
Tỳ-khưu 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:

一 Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây Ta sẽ quy định phận sự cho các Tỳ- 
khưu ở rừng, các Tỳ-khxru ở rừng nên thực hành như thế.

5. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu ngụ ở rừng, sau khi thức dậy vào lúc sáng 
sớm nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, khoác y lên người, mang 
dép vào, thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung lại, đóng cửa 
lớn và cửa so, roi rời chỗ trú ngụ [nghĩ rang]: "Bây giờ, ta sẽ đi vào làng." Nên 
tháo dép ra, đe ở chỗ thấp, giũ sạch, rồi bỏ vào túi xách, đeo lên vai, nên mặc y 
nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc dây thắt lưng, nên gấp y hai 
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lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi cầm lấy, 
nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với 
y được che kín đáo. Nên …(nt)…với [thái độ] khéo thu thúc. Nên …(nt)..・ với 
mắt nhìn xuống. Không nên ...(nt)..・ với thân bi vén hở ra. Không nên 
với tiếng cười vang. Nên …(nt)…với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ...(nt)..・ 
với sự đung đưa thân. Không nên ...(nt)..・ với sự đung đưa cánh tay. Không nên 
・..(nt)..・ với sự lắc lư đầu. Không nên …(nt)..・ với tay chống nạnh. Không nên 
・..(nt)... với [đầu] được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.

Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: "Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
bằng lối nầy y Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. Không 
nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá lâu. Không 
nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng: "[Gia chủ] có ý muốn bố thí vật 
thực hay không có ý muốn bố thí?" Nếu [gia chủ] ngưng công việc, hoặc từ chỗ 
ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ rằng]: “Đuờng như có ý định bố thí." Trong khi 
được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai lớp lên, dùng bàn tay phải 
mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và thọ lãnh vật thực. Và không 
nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực. Nên suy xét rằng: “[Gia chủ] có 
ý muốn bố thí súp hay không có ý muốn bố thí?" Nếu [gia chủ] đụng đến cái 
muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ rằng]: 
“Đuờng như có ý định bố thí.” Khi vật thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp 
che bình bát lại rồi quay đi một cách nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi 
xóm nhà với y được che kín dào. ...(nt)..・ Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự 
nhón gót.

Sau khi đi ra khỏi làng, nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, cuốn 
tròn y lại, đội lên đầu, mang dép vào, roi đi ve.

6・ Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ngụ ở rừng nên dự trữ nước uống. Nên 
dự trữ nước rửa. Nên dự trữ lửa. Nên dự trữ vật tạo lửa. Nên dự trữ cây gậy để 
chông. Nên học vê các vị trí của những ngôi sao, toàn bộ hoặc một phân. Nên 
rành rẽ về các phương hướng. Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Tỳ- 
khưu ở rừng, các Tỳ-khưu ở rừng nên thực hành như thế.

8. PHÂN SựỞNƠI CƯ NGỤ
r e A .

7. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu đang may y ở ngoài trời. Các Tỳ- 
khưu nhóm Lục Sư đã đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Các 
vị Tỳ-khưu đã bị lấm bụi. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
CÓ hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi 
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sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đập giũ sàng tọa ngược chiêu gió ở trước mái 
hiên khiến các Tỳ-khưu bị lấm bqi?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc 
ây lên đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đập giũ sàng 
tọa ngược chiêu gió ở trước mái hiên khiên các Tỳ-khưu bị lâm bụi, có đúng 
không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
-Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây Ta sẽ quy định phận sự ở nơi cư ngụ 

cho các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành như the.
8. Vi [Tỳ-khiru] cư ngụ trong trú xá nào, nêu trú xá ây có rác bân, nên làm 

sạch sẽ nếu có nỗ lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài rồi 
để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên 
hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc. 
Nên hạ tháp cái ghê roi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc. 
Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra

5 2 r r A \ 2 ，
ngoài roi đê xuông ở một góc. Nên đem tâm ván kê đâu ra ngoài roi đê xuồng ở 
một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem ra ngoài 
và để xuống ở một góc.

Nêu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuông khỏi tâm màn che. Nên 
lau chùi các lô thông gió và các hóc kẹt. Nêu tường được sơn màu đỏ bị đồm 
loang lổ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu 
đen bị đốm loang lổ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu phần 
nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét [nghĩ rằng]: "Không 
nên để tru xá bi tràn ngập bụi bặm.,, Nên gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một 
góc. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần các Tỳ-khưu. Không nên đập giũ sàng 
tọa ở gân các tru xá. Không nên đập giũ sàng tọa ở gân nước uông. Không nên 
đập giũ sàng tọa ở gân nước rửa. Không nên đập giũ sàng tọa ngược chiêu gió 
ở trước mái hiên. Nên đập giũ sàng tọa ở phía dưới gió.

9. Sau khi phơi năng tâm trải nên ở một góc5 nên làm sạch sẽ, đập giũ, roi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo, không làm trây [mặt đát], không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, roi sáp đặt như đã được sáp đặt [trước đây]. Sau khi 
phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một
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cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng nệm 
gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp 
đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch 
sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau 
khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như 
CŨ. Sau khi phơi năng tâm ván kê dâu, nên lau chùi, roi đem vào trong và đê 
lại ở vi trí như cũ.

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

10. Nấu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Đông, các cửa sổ hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Tây, các cửa sổ hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Bắc, các cửa sổ hướng 
Bác nên được khép lại. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm.

Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nấu cổng có rác bẩn, nên quét cổng. 
Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có 
rác bân, nên quét nhà đê đót lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác bân, nên quét nhà vệ 
sinh. Nếu nước uống không c6, nên đem lại nước uống. Nấu nước rửa không 
có, nên đem lại nước rửa. Nấu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước 
vào hũ nước súc miệng.

Nếu cư ngụ trong trú xá với vị thâm niên, khi chưa xin phép vị thâm niên 
không nên đọc tụng, không nên đưa ra các câu hỏi, không nên học bài, không 
nên giảng pháp, không nên tháp đèn9 không nên thôi tát đèn, không nên mở cửa 
so, không nen đong cưa so. Nêu đi kinh harm cung vơi VỊ tham men trên cung 
một đường kinh hành, khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại và không 
nên va chạm vị thâm niên dù là bang chéo y hai lớp.

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự ở nơi cư ngụ của các Tỳ-khưu, các Tỳ- 
khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành như thế.
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9. PHẬN Sự ở NHÀ TẤM HƠI

11. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm hoi, trong 
khi bị cản trở bởi các Tỳ-khưu trưởng lão, do không kính trọng nên đem lại 
nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngồi xuống ở cửa ra vào. Các Tỳ-khưu bị 
hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xỉu ngã xuống. 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: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư 
ở trong nhà tắm hoi, trong khi bị cản trở bởi các Tỳ-khưu trưởng lão, do không
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kính trọng nên đem lại nhiêu củi, đót lửa, đóng cửa ra vào và ngôi xuông ở cửa 
ra vào, khiến các Tỳ-khưu bi hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên 
bị ngất xỉu ngã xu6ng?” Sau đó5 các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Ton.

-Này các Tỳ-khưu9 nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm 
hơi, trong khi bị cản trở bởi các Tỳ-khưu trưởng lão, do không kính trọng nên 
đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngồi xuống ở cửa ra vào, khiến 
các Tỳ-khưu bi hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bi ngất xỉu ngã 
xuống, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
- Này các Tỳ-khiru, ở trong nhà tắm hơi, trong khi bị cản trở bởi các Tỳ- 

khưu trưởng lão, do không kính trọng, không nên đem lại nhiều củi và đốt lửa; 
vị nào đót thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khun, không nên đóng cửa ra vào 
roi ngôi xuồng ở cửa ra vào; vị nào ngôi thì phạm tội Dukkata.

12. Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây, Ta sẽ quy định phận sự ở nhà tăm 
hơi cho các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu ở nhà tam hơi nên thực hành như the.

Vị nào đi vào nhà tăm hơi trước tiên, nêu tro tích lũy nhiêu, [vị áy] nên đem 
tro đi đo. Nêu nhà tam hơi có rác ban, nên quét nhà tam hơi. Nêu bục nen xung 
quanh có rác bẩn, nên quét bục nền xung quanh. Nếu căn phòng có rác bẩn, nên 
quét căn phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét cổng. Nếu gian phòng lớn của 
nhà tắm hơi có rác bẩn, nên quét gian phòng lớn của nhà tắm hơi. Nên trộn bột 
tắm, nên tẩm ướt đất sét, nên đổ nước vào máng nước. Trong khi đi vào nhà 
tam hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín phía trước lẫn phía sau roi đi vào 
nhà tắm hơi. Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. 
Không nên xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, ở trong nhà tắm hơi, 
nêu có nô lực nên kỳ cọ cho các Tỳ-khưu trưởng lão. Trong khi rời khỏi nhà 
tăm hơi, nên câm lây cái ghê ngôi của nhà tăm hơi, nên che kín cả phía trước 
lẫn phía sau rồi đi ra khỏi nhà tắm hơi. ở trong nước, nếu có nỗ lực nên kỳ cọ 
cho các Tỳ-khưu trưởng lão. Không nên tăm ở phía trước, không nên tăm ở phía 
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trên các Tỳ-khưu trưởng lão. Vi đã tắm xong, trong khi đi ra [khỏi nước] nên 
nhường đường cho vị đi xuông. Vị nào rời nhà tăm hơi cuôi cùng, nêu nhà tăm 
hơi bi lầy lội, nên rửa sạch, nên rửa sạch máng đất sét, nên dọn dẹp ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nên dập tắt lửa, nên đóng cửa, rồi đi ra.

Này các Tỳ-khưu? đây là phận sự ở nhà tắm hơi của các Tỳ-khưu, các Tỳ- 
khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thế.

10. PHẬN SựỞNHÀVỆ SINH

13. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ dòng dõi Bà-la-môn, đại tiện xong 
không muôn rửa sạch [nghĩ răng]: “Ai lại đụng đên đô hôi hám hạ tiện này?" 
Có con giun đũa đã dính ở hậu môn của vị ấy. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã kể lại 
sự việc ấy cho các Tỳ-khưu.

-Này Đại dức, có phải Đại đức đại tiện xong mà không rửa sạch?
—Này các Đại dức, đúng vậy.
Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 

bai rằng: "Vi sao vị Tỳ"khưu đại tiện xong lại không rửa sạch?” Sau đó? các vị 
rpí \ l l A mít A—3 *1 • A Á l A 4- Z rr^-1 Á r-p A

Tỳ-khưu áy đã trình sự việc áy lên đức The Ton.
—Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đại tiện xong lại không rửa sạch, có đúng 

không vậy?
-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khưu, sau khi đại tiện xong, nếu có nước không nên không 

rửa sạch; vị nào không rửa sạch thì phạm tội Dukkata.
14. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru đi đại tiện ở nhà vệ sinh theo thứ tự thâm 

niên. Các Tỳ-khưu mới tu đi đến trước tiên bị mắc tiêu vẫn chờ đợi. Trong lúc 
kiềm chế việc đại tiện, các vị ấy bi ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc 
ay len đức The Ton.

—Này các Tỳ-khưu5 nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy?
一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
-Này các Tỳ-khưu, việc đại tiện ở nhà vệ sinh không nên thực hành theo 

thứ tự thâm niên; vị nào thực hành thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta 
cho phép thực hiện việc đại tiện theo thứ tự đi đen.
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15. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đi vào nhà vệ sinh vô 
cùng vội vã, vén y lên rồi đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc 
nhai gỗ chà răng, đại tiện ra ngoài máng đựng phân, tiểu tiện ra ngoài máng 
nước tiểu, khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, 
lam rơi khúc cay chui vao ho phan, đi ra vo cung vọi va, ven y len roi đi ra, 
rửa ráy có làm tiêng chăt lưỡi, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Các 
Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm 
Lục Sư lại đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã?...(nt)..・ chừa lại nước ở trong 
gáo múc nước rửa?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức 
Thế Tôn. ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy?
—Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khiru? chính vì điêu ây, Ta sẽ quy định phận sự ở nhà vệ sinh 

cho các Tỳ-khưu9 các Tỳ-khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế.
Vị đi đên nhà vệ sinh, đứng ở bên ngoài, nên tăng hăng. Vị ngôi bên 

trong cũng nên tằng hắng. Nên máng y lên sào treo y hoặc dây phơi y rồi nên 
đi vào nhà vệ sinh một cách cẩn thận, không hấp tấp. Không nên đi vào quá 
vội vã. Không nên vén y [nội] lên rồi đi vào. Khi đã đứng trên bệ nhà vệ sinh 
mới nên kéo y [nội] lên. Không nên đại tiện rặn thành tiếng. Không nên đại 
tiện trong lúc nhai gỗ chà răng. Không nên đại tiện ra ngoài máng đựng phân. 
Không nên tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu. Không nên khạc nhổ vào máng 
nước tiêu. Không nên chùi với khúc cây chùi bị sân sùi. Không nên làm rơi 
khúc cây chùi vào ho phân. Khi còn đứng trên bệ nhà vệ sinh, nên che lại kín 
đáo. Không nên đi ra vô cùng vội vã. Không nên vén y [nội] lên rồi đi ra. Khi 
đã đứng ở sàn rửa mới nên vén y lên. Không nên rửa ráy có làm tiếng chắt 
lưỡi. Không nên chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Khi còn đứng ở 
sàn rửa, nên che lại kín đáo. Nêu nhà vệ sinh bi dơ, nên rửa sạch. Nêu thùng 
đựng đồ chùi bi đầy, nên đổ bỏ các khúc cây chùi. Nếu nhà vệ sinh có rác 

7 r y 7

bân, nên quét nhà vệ sinh. Nêu bục nên xung quanh có rác bân, nên quét bục 
nền xung quanh. Nếu căn phòng có rác bẩn, nên quét căn phòng. Nếu cổng 
có rác bẩn, nên quét cổng. Nếu lu nước rửa không có nước, nên đổ nước vào 
lu nước rửa.

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự ở nhà vệ sinh của các Tỳ-khưu? các Tỳ- 
khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế.
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n. PHẬN sự ĐỐI VỚI THÀY TẾ Đô

16. Vào lúc bấy giờ, các người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các vị thầy tế độ. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn,…(nt)..・ các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các người đệ tử lại không thực hành phận 
sự đúng đắn đối với các vị thầy tế d。?" Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự 

r ，

việc áy len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu9 nghe nói các người đệ tử không thực hành phận sự 

đúng đắn đoi với các vị thay te độ? có đúng không vậy?
一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Này các Tỳ-khưu, vì sao các người đệ tử lại không thực hành phận sự 

đúng đắn đối với các vị thầy tế độ? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đổi [niềm tin] 
của một sô người đã có đức tin.

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu5 chính vì điêu ây, Ta sẽ quy định phận sự đôi với các vị 

thầy tế độ cho các người đệ tử, đối với các vị thầy tế độ5 các người đệ tử nên 
thực hành như thế.

Này các Tỳ-khưu, người đệ tử nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vị 
thầy tế độ. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:

Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi 
nên dâng gỗ chà răng. Nên dâng nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước, 
nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không làm trầy, rồi đem 
cất. Khi thầy tế độ đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi.

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

r , A \ A ： .

lây, roi làm vị Sa-môn hâu cận cho thây tê độ. Không nên đi quá xa, không nên 
đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được [vị thầy] hoán đổi.

Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi thầy 
tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, nên 
đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, 
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tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình bát. Nên trao y lót trong 
[trước dây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. Nêu y bị thâm mô hôi, nên 
phơi ở chô năng trong chóc lát. Và không nên đê luôn y ở chô năng. Nên gáp y 
lại. Trong khi gấp y, nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại [nghĩ rằng]: 
"Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã 
gấp lại.

17. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. Khi 
thầy ăn xong, nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, rửa một 
cách cẩn thận, không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ nắng trong 
chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất y và bình bát. 
Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía 
dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt 
bình bát trên mặt đất không được trải lót.

Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y xuống.

Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu 
vực ấy.

Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nấu có nhu cầu về 
nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bi 
nước nóng. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên 
tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía sau lưng và 
trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và để ở một bên. 
Nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong 
khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn 
phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi.

Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khiru trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các Tỳ-khmi mới tu khỏi chỗ ngồi, ở trong nhà tắm hơi, nên kỳ 
cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của 
nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 
Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tắm xong, nên đi ra [khỏi 
nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quân y lại, roi nên lau 
khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y hai lớp. Nên 
câm lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi vê trước và săp xép chô ngôi. Nên đem lại 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống.

18. Nếu có ý muốn thỉnh [thầy] đọc tụng, nên thỉnh [thầy] đọc tụng. Nấu 
có ý muốn hỏi đạo thì có thể hỏi đạo. ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu tru xá 
ây có rác bân, nêu có nồ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, 
trước tiên nên đem y bát ra ngoài roi đê xuồng ở một góc. Nên đem vật lót ngôi
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、人 D • 、 .工入 M 9 A r Tk T A Ẩ y • A •và tâm trải năm ra ngoài roi đê xuông ở một góc. Nên đem nệm gói ra ngoài roi 
đê xuồng ở một góc. Nên hạ tháp cái giường roi đem ra ngoài một cách khéo 
léo5 không làm trầy [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa 
roi đê xuống ở một góc. Nên hạ tháp cái ghê roi đem ra ngoài một cách khéo 
léo không làm trầy [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi 
đê xuông ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài roi đê xuông ở một góc. 
Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế 
nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc.

Nêu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuông khỏi tâm màn che. 
Nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đom loang lo, nên tham khăn ướt chà xát mạnh roi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lổ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu phần nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét [nghĩ rằng]: 
"Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.,, Nên gom rác lại rồi nên đem đổ 
bỏ ở một góc.

Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong 
và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng khung giường, 
nên lau chùi, roi đem vào trong và đê lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng 
giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, roi đem vào trong một cách 
khéo léo, không làm trầy [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung 
cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng ghế, nên 
làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, 
không làm trây [mặt đât]5 không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa, roi 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, roi đem vào trong và sáp đặt như đã được sáp đặt [trước đây]. 
Sau khi phơi năng vật lót ngôi và tâm trải năm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, roi 
đem vào trong và sáp đặt như đã được sáp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng 
ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vi trí như cũ. Sau khi phơi 
nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ.

19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong
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khi máng y, nên dùng một tay câm y, tay kia vuôt sào treo y hoặc dây phơi y, 
nên đê mép y phía bên kia còn phân gáp lại ở bên này, roi máng y xuông.

Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa sô hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Tây, các cửa sổ hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Bắc, các cửa sổ hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Nam, các cửa sổ 
hướng Nam nên được khép lại.
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Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban 
đêm. Nêu thời tiêt nóng, các cửa sô nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào 
ban đêm.

Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt 
lửa có rác bân, nên quét nhà đê đót lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác bân, nên quét 
nhà vệ sinh.

Nêu nước uông không có, nên đem nước uông lại. Nêu nước rửa không có, 
nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào 
hũ nước súc miệng.

20. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu di, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải, hoặc 
nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vi thầy. Nếu thầy 
tế độ bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivãsa, người đệ tử nên thể hiện 
sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt Parỉvãsa cho thầy 
tể độ?,；

Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: 'Tàm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ về lại 
[hình phạt] ban d*u?" Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt Mãnatta. người đệ tử 
nên thê hiện sự nô lực: “Làm thê nào đê hội chúng có thê ban hình phạt Mãnatta 
cho thầy tế d。?” Nấu thày tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên thể hiện 
sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế d。?" Nếu hội 
chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, 
hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ 
lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối với thầy tế độ, 
hoặc đổi thành nhẹ hơn?" Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách, hoặc 
chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ 
tử nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để thầy tế độ có thể làm bổn phận một 
cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bon phận đe sửa đoi và hội chúng có 
thể thu hồi hành sự nay?^

21. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: ÍCLàm thế nào để y của thầy tế độ được gi/t?" Nếu y của thầy tế 
độ cân phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê 
nào để y của thầy tế độ được may?" Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần phải 
nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để thuốc 
nhuộm của thầy tế độ được n,u?" Nếu y của thầy tế độ cần phải nhuộm, người 
đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của thầy tế độ 
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được nhuộm?^, Trong khi nhuộm y, nên nhuộm băng cách đảo tới đảo lui cho 
khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng.

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

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

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy tế độ của các người đệ 
tử, các người đệ tử đối với các vị thầy tế độ nên thực hành như thế.

12. PHẬN Sự ĐÔI VỚI ĐỆ TỬ

22. Vào lúc bây giờ, các vị thây tê độ không thực hành phận sự đúng đan 
đối với các người đệ tử. Các Tỳ-khiru nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hối hận, ưa thích sự học tập, các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi 
sao các vị thầy tế độ lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người 
đệ tử?" Sau đó9 các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các vị thầy tế độ không thực hành phận sự 
đúng đắn đối với các người đệ tử, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây, Ta sẽ quy đinh phận sự đôi với các 

người đệ tử cho các vi thầy tế độ, các vị thầy tế độ đối với các người đệ tử nên 
thực hành như thế.

Này các Tỳ-khưu, vị thầy tế độ nên thực hành phận sự đúng đắn đối với 
người đệ tử. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:

Này các Tỳ-khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ 
băng sự đọc tụng, băng sự vân hỏi, băng sự giáo huân, băng sự giảng dạy. Nêu 
thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ nên cho bình 
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bát đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để bình bát có 
thể phát sanh đến đệ tử?" Nếu thầy tế độ có ỵ và người đệ tử không có y, thầy 
tế độ nên cho y đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
y có thể phát sanh đến đệ tử?” Nếu thầy tế độ có vật dụng và người đệ tử không 
có vật dụng, thầy tế độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: "Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến đệ tử?"

23. Nếu người đệ tử bị bệnh, [vị thầy tế độ] nên thức dậy vào lúc sáng sớm. 
Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, nên trao 
nước [rửa], nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không làm 
trầy, rồi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu 
Vực ây có rác bân thì nên quét khu vực ây.

Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót 
trong [đã thay đổi], nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trao 
cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. [Nghĩ rằng]: "Đến 
lúc vi ây sáp trở nên sáp xép chô ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, ghê kê 
chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình bát. Nên trao y
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lót trong [trước đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. Nêu y bị thâm mô 
hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y, nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
[nghĩ rằng]: "Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng 
ở phan y đã gấp lại.

Nêu có đô ăn khát thực và người đệ tử có ý muôn thọ dụng thì nên trao nước 
[rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. Khi 
người đệ tử ăn xong nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận, không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên đe luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất y 
và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay 
kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Và 
không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót.

Trong khi máng y, nên dùng một tay câm y, tay kia vuôt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y xuống. 
Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước rửa chân, 
ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy.

24. Nếu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có nhu cầu 
vê nước lạnh, nên chuân bị nước lạnh; nêu có nhu câu vê nước nóng, nên chuân 
bị nước nóng. Nêu người đệ tử có ý muôn đi vào nhà tăm hơi, nên trộn bột tăm. 
Nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngồi 
của nhà tăm hơi, nhận lây y, roi nên đem đê ở một bên. Nên trao bột tăm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm 
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hơi, nên thoa đát sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lân phía sau roi đi vào 
nhà tam hơi.

5 5 ĩ
Không nên chen vào [chô] các Tỳ-khưu trưởng lão roi ngôi xuồng. Không 

nên xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ 
cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tăm hoi, nên câm lây cái ghê ngôi của 
nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 
Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tắm xong, nên đi ra [khỏi 
nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quân y lại, roi nên lau 
khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong, nên trao y hai lớp, nên 
cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hoi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem 
lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người đệ tử về nước 
uông. ơ trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nêu trú xá ây có rác bân, nêu có nô lực 
thì [vị thầy] nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem 
y và bình bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. ...(nt)... Nếu hũ nước súc miệng 
không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu sự bực bội sanh khởi 
ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho diu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu 
đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi 
ở người đệ tử, vi thây tê độ nên làm cho tan biên, hoặc nhờ vị khác làm cho 
tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở 
người đệ tử, vi thầy tế độ nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên 
tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy.

25. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt Parivâsa, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt Parỉvâsa cho đệ tử?” Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng 
có thể đưa đệ tử về lại [hình phạt] ban 脂u?" Nếu người đệ tử xứng đáng hình 
phạt Mãnatta, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng 
có thể ban hình phạt Mãnatta cho đệ tử?^, Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải 
tội, vi thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể giải 
tội cho đệ tử?"

Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc 
xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ nên thể 
hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối 
với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn?^, Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiển 
trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ 
tử, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để đệ tử có thể làm bổn 
phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bon phận đe sửa đổi và hội 
chúng có thể thu hồi hành sự nSy?"

Nêu y của người đệ tử cân phải giặt, vị thây tê độ nên chỉ dân: "Ngươi nên 
giặt như v2y", hoặc nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê nào đê y của đệ tử được
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giặt?" Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: "Ngươi 
nên may như vầy”, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của đệ tử 
được may?" Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị thầy tế độ nên 
chỉ dẫn: "Ngươi nên nấu như v备y", hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: uLàm thế nào 
đê thuôc nhuộm của đệ tử được nâu?" Nêu y của người đệ tử cân phải nhuộm, 
vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: "Ngươi nên nhuộm như vầy”, hoặc nên thể hiện sự nỗ r 9
lực: “Làm thê nào đê y của đệ tử được nhuộm?,, Trong khi nhuộm y, nên đảo 
tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu 
người đệ tử bi bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ấy 
có sự hồi phục.

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự đối với các người đệ tử của các vị thầy tế 
độ. Các vị thày tế độ đối với các người đệ tử nên thực hành như thế.

Dứt tụng phẩm thứ nhì.

13. PHẢN Sự ĐỐI VỚI THÀY DẠY HỌC

26. Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các vị thầy dạy học. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm 
tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các người học trò lại không thực hành phận sự diing đắn đối với các vị 
thầy dạy học?^, Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc áy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các người học trò không thực hành phận sự 
đúng đắn đối với các vị thây dạy học, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây, Ta sẽ quy định phận sự đôi với các vị 

thầy dạy học cho các người học trò, các người học trò đối với các vi thầy dạy 
học nên thực hành như thế.

Này các Tỳ-khưu, người học trò nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vi 
thầy dạy học. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:

Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi 
nên dâng gỗ chà răng, nên dâng nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nấu có 
cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước, 
nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không làm trầy, rồi đem cất. 
Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi.

Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý 
định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong [đã thay đổi], nên
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trao dây thăt lưng, nên gáp y hai lớp thành nép roi dâng lên. Nên trao bình bát 
còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy dạy học muốn có vị Sa-môn hầu 
cận, vi ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát 
và câm lây, roi làm vi Sa-môn hâu cận cho thây dạy học. Không nên đi quá xa, 
không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được [vị thầy] hoán đổi.

27. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi 
thầy dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở 
về, nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế 
kê chân, tâm chà chân. Sau khi đi ra đón tiêp, nên rước y và bình bát. Nên trao 
y lót trong [trước đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y, nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
[nghĩ rằng]: "Không nên để nếp gấp ở phần chính giūra." Nên đặt dây thắt limg 
ở phần y đã gấp lại.

Nêu có đô ăn khát thực và thây dạy học có ý muôn thọ dụng thì nên dâng 
nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước uống. 
Khi thầy ăn xong, nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, roi đem phơi ở chô 
năng trong chóc lát. Và không nên đê luôn bình bát ở chô năng. Nên đem cát y 
và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay 
kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Và 
không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng y, nên 
dùng một tay câm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên đê mép y phía 
bên kia còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y xuống.

Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước rửa 
chân, ghê kê chân, tâm chà chân. Nêu khu vực ây có rác bân thì nên quét khu 
vực ây.

Nếu thày dạy học có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu [thầy dạy 
học] có nhu câu vê nước lạnh, nên chuân bị nước lạnh; nêu có nhu câu vê nước 
nóng, nên chuân bị nước nóng. Nêu thây dạy học có ý muôn đi vào nhà tăm 
hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi 
đi đên từ phía sau lung và trao ghê ngôi của nhà tăm hơi cho thây dạy học, nên 
nhận lấy y và để ở một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nấu có nỗ lực, 
nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, 
nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi.

28. Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khiru trưởng lão rồi ngồi xuống. 
Không nên xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, ở trong nhà tắm hơi, 
nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái 
ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà 
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tắm hơi. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của thầy dạy học. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên câm lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi vê trước và sáp xép chô ngôi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý thây dạy học 
vê nước uông. Nêu có ý muôn thỉnh [thây] đọc tụng, nên thỉnh [thây] đọc tụng. 
Nếu có ý muốn hỏi đạo thì có thể hỏi đạo.

ơ trú xá nào thây dạy học cư ngụ, nêu tru xa áy co rác ban, nêu co no lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài rồi 
để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên hạ 
thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], 
không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc, nên 
hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], 
không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc, nên 
đem khung giường ra ngoài roi đê xuông ở một góc. Nên đem ông nhô ra ngoài 
roi đê xuông ở một góc, nên đem tâm ván kê đâu ra ngoài roi đê xuông ở một 
góc, nên xem xét tâm trải nên được xép đặt như thê nào roi đem ra ngoài và đê 
xuông ở một góc.

Nêu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuông khỏi tâm màn che, nên 
lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm 
loang lổ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu 
đen bi đốm loang lổ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền 
không được thực hiện, nên rải răc với nước roi quét [nghĩ răng]: "Không nên đê 
trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở một góc.

29. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem 
vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi năng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ tháp xuông, roi đem vào 
trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi 
phơi năng ghê, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ tháp xuồng, roi đem vào trong 
một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa 
lớn và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi 
năng nệm gói, nên làm sạch sẽ, đập giũ, roi đem vào trong và sáp đặt như đã 
được sắp đặt [trước đây].

Sau khi phơi năng vật lót ngôi và đô trải năm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, roi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng 
ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
năng tâm ván kê đâu, nên lau chùi, roi đem vào trong và đê lại ở vị trí như cũ.



VIII. CHƯƠNG PHẬN Sự* 871

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

Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa sô hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Tây, các cửa sổ hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Bắc, các cửa sổ hướng 
Bác nên được khép lại. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nêu thời tiêt lạnh, các cửa sô nên mở ra vào 
ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nêu thời tiêt nóng, các cửa sô nên khép lại r 7

vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nêu phòng có rác bân, nên quét phòng. 
Nêu công có rác bân, nên quét công. Nêu phòng hội họp có rác bân, nên quét 
phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà
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vệ sinh có rác bân, nên quét nhà vệ sinh. Nêu nước uông không có, nên đem 
nước uống lại. Nếu nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc 
miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng.

30. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho 
diu đi, hoặc nhờ vi khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp 
cho vị thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm 
cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng 
pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên phân 
giải, hoặc nhờ vi khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị 
thay. Nêu thầy dạy học bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parỉvãsa, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
Parỉvãsa cho thầy dạy học?,,

Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, người học 
trò nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy dạy học 
về lại [hình phạt] ban d备u?" Nếu thày dạy học xứng đáng hình phạt Mãnatta, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt Mânatta cho thây dạy h(?c?" Nêu thây dạy học xứng đáng sự giải tội, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho、 y 9 • 9

thây dạy hẹ)c?" Nêu hội chúng có ý đinh thực hiện hành sự khiên trách, hoặc 
chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy dạy học, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đôi với thây dạy học, hoặc đôi thành nhẹ hơn?" Khi hội chúng đã thực 
hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án 
treo đối với vị thầy dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào 
để thầy dạy học có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự nay?99
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Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nô lực: “Làm thê nào đê y của thây dạy học được giặt?” Nêu y của thây 
dạy học can phải may, người học trò nên may hoặc nên the hiện sự nỗ lực: "Làm 
thê nào đê y của thây dạy học được may?” Nêu thuôc nhuộm của thây dạy học 
cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào 
để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu?" Nếu y của thầy dạy học cần phải 
nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: uLàm thế nào để 
y của thầy dạy học được nhuOm?" Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho 
khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng.

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

Chưa xin phép thầy dạy học không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vi ấy có sự hồi phục.

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy dạy học của các người 
học trò, các người học trò đối với các vị thầy dạy học nên thực hành như thế.

14. PHẬN Sự ĐỐI VỚI HỌC TRÒ

31. Vào lúc bấy giờ, các vi thầy dạy học không thực hành phận sự đúng 
đắn đối với các người học trò. Các Tỳ-khiru 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: "Vi sao các vị thầy dạy học lại không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các người học trí)?" Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và hỏi các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các vị thầy dạy học không thực hành phận sự 
đúng đắn đối với các người học trò, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
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Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây, Ta sẽ quy định phận sự đôi với các 

người học trò cho các vị thay dạy học, các vị thay dạy học đoi với các người 
học trò nên thực hành như thê.

Này các Tỳ-khiru, vi thầy dạy học nên thực hành phận sự đúng đắn đối với 
người học trò. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:

Này các Tỳ-khưu? thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp 
đỡ băng sự đọc tụng, băng sự vân hỏi, băng sự giáo huân, băng sự giảng dạy. 
Nếu thày dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy dạy học 
nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào 
để bình bát có thể phát sanh đến học trò?"

Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên cho y 
đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y có thể phát 
sanh đến học trò?”

Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy dạy 
học nên cho vật dụng đên người học trò, hoặc nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê 
nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò?"

32. Nêu ngưòd học trò bị bệnh, [vị thây dạy học] nên thức dậy vào lúc sáng 
sớm. Nên trao gỗ chà răng, nên trao nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uống cháo xong, nên 
cho nước, nhận lại tô5 để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không làm trầy, rồi 
đem cất. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy.

Nếu người học trò có ý đinh đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
y lót trong [đã thay đôi], nên trao dây that lưng, nên gáp y hai lớp thành nép 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. [Nghĩ rằng]: 
"Đến lúc vị ấy sắp trở về", nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, 
ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình bát. Nên 
trao y lót trong [trước dây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi].

Nêu y bi thâm mô hôi, nên phơi ở chô năng trong chóc lát. Và không nên 
để luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y, nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại [nghĩ rằng]: "Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” 
Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại.

33. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước uống. 
Khi người học trò ăn xong, nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
tháp, rửa một cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, roi đem phơi ở 
chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem 
cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
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tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng y, 
nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y 
phía bên kia, còn phân gáp lại ở bên này, roi máng y xuồng. Khi người học trò 
đã đứng dậy, nên thu xép chô ngôi. Nên dọn dẹp nước rửa chân, ghê kê chân, 
tấm chà chân.

Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nấu người học trò có ý 
muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu [người học trò] có nhu cầu về nước lạnh,

? . r y y 1 Ẵ < • :

nên chuân bị nước lạnh; nêu có nhu câu vê nước nóng, nên chuân bi nước nóng. 
Nêu người học trò có ý muôn đi vào nhà tăm hơi, nên trộn bột tăm, nên tâm ướt 
đát sét. Nên lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi đên, trao ghê ngôi của nhà tăm hơi, 
nhận lấy y rồi để ở một bên. Nên trao bột tắm. Nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, 
nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hoi, nên thoa đất sét lên mặt, 
nên che kín cả phía trước lẫn phía sau roi đi vào nhà tam hơi.

Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. ở trong nhà tắm hơi nen kỳ 
cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hoi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm 
hơi. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của minh, quân y lại roi 
nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong, nên trao y 
hai lớp, nên câm lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi vê trước và săp xép chô ngôi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người học trò 
về nước uống, ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu 
có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ tru xá, trước tiên nên đem 
y bát ra ngoài roi đê xuông ở một góc. ...(nt)... Nêu hũ nước súc miệng không 
có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng.

34. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho 
dịu di, hoặc nhờ vị khác làm cho diu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho 
vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người học trò, vi thầy dạy học nên làm 
cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng 
pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên phân 
giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vi ấy.

Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt Parỉvãsa, vị thầy 
dạy học nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê nào đê hội chúng có thê ban hình phạt 
Parỉvãsa cho học trò?” Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban dầu, vi thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng 
CÓ thê đưa học trò vê lại [hình phạt] ban d2u?” Nêu người học trò xứng đáng 
hình phạt Mãnatta, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội 
chúng có thể ban hình phạt Mãnatta cho học trò?” Nấu người học trò xứng đáng 
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Sự giải tội, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng 
源謚話i；當拨崩，

Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc 
xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với người học trò, vị thây dạy học nên 
thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn?" Khi hội chúng đã thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với 
người học trò, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để học trò 
có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự nay?99

Nêu y của người học trò cân phải giặt, vi thây dạy học nên chỉ dân: "Nguôi 
nên giặt như vây”, hoặc nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê nào đê y của học 
trò được gi/t?'' Nếu y của học trò cần phải may, vi thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
"Ngươi nên may như v备y”, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của 
học trò được may?" Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, vị thầy 
dạy học nên chỉ dẫn: "Ngươi nên nấu như v备y", hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
"Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?”

Nếu y của người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Nguôi nên nhuộm như vầy", hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y 
của học trò được nhuộm?,, Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. 
Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị bệnh, nên 
phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vi ấy có sự hồi phục.

Này các Tỳ-khưu9 đây là phận sự đôi với các người học trò của các vi thây 
dạy học. Các vi thây dạy học đôi với các người học trò nên thực hành như thê.

Chương 6íPhận sựw là thứ tám.

Trong chương này có năm mươi lăm sự việc.
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Có mang dép và che dù, trùm đầu, đội y, nước uống, với sự không đảnh 
lễ9 không hỏi [về chỗ ngụ], con rắn, các vị hiền thiện phàn nàn.

2. Vị đã cởi [dép], [hạ] dù? ở vai và không vội vã trong khi đi đến, đã đặt y 
và bát xuống, [chỗ ngồi] thích hợp, [các việc] đã được hỏi.

3. Nên xối nước, với vị đã rửa, [lau] giày dép với khăn khô, rồi ướt, vi trưởng 
thượng, vị mới tu, nên hỏi, [phòng] đã có người ở và khu vực đi khất thực.

4. Các vị Thánh Hữu học, nhà tiêu, nước uông, nước rửa, cây gậy chông, 
điều quy định từ nơi ấy, giờ giấc, [chờ] trong chốc lát, rác bẩn, nên đem ra ngoài 
thảm trải nên.
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5. Khung giường, nệm gối, giường, ghế và ống nhổ, tấm ván kê? tấm màn 
che, các hốc kẹt, màu đỏ, màu đen, [nền] không được thực hiện.

6・ Rác, tấm thảm trải nền, khung giường, giường và ghế, nệm gối, vật lót 
ngồi, ống nhổ và tấm ván kê đầu.

7. Y và bình bát, mặt dát, mép y phía bên kia, phân gáp lại ở bên này, từ 
hướng Đông và từ hướng Tây, từ hướng Bắc, rồi từ hướng Nam.

8. Và khi lạnh, khi nóng, ban ngày, ban đêm, căn phòng, cổng ra vào, phòng 
hội họp, nhà đốt lửa và phận sự ở các nhà vệ sinh.

9. Nước uống, nước rửa và hũ nước cho các việc súc miệng, phận sự đã 
được bậc Vô Song quy định, các điều này [nên được thực hành] bởi các vị 
vãng lai.

10. Không chiu [sáp xép] chô ngôi, không nước, không đón tiêp và không 
nước uông, không đảnh lê, không săp xép [chô ngụ] và các vị hiên thiện phàn 
nàn.

11. Chỗ ngồi cho vị thâm niên, nước rửa, sau khi đi ra đón tiếp và nước 
uống, [nên lau] đôi dép, [phơi] ở một góc, nên đảnh lễ và nên sắp xếp [chỗ ngụ].

12. Đã có người ở, khu vực đi khất thực và vị Thánh Hữu học, chỗ nước 
uông và nước rửa, cây gậy chông, điêu quy định, giờ giác, đôi với vị mới tu, vê 
vị vẫn ngồi.

13. Nên cho đảnh lễ, nên chỉ rõ, tương tợ như đường lối dưới dây, phận sự 
đã được vị Hướng Dan Đoàn Xe chỉ dạy, các điều này [nên được thực hành] 
bởi các vị thường trú.

14. Vị xuât hành, đô gô, các đô đát nung, sau khi mở ra, không được thông 
báo, các vật bi mất, không được bảo vệ, và các vị hiền thiện phàn nàn.

15. Sau khi thu xếp, sau khi đóng cửa, sau khi thông báo rồi nên ra đi, vị 
Tỳ-khưu, hoặc Sa-di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc cư sĩ.

16. ở trên các hòn đá và nên thu xếp thành đống, nên đóng cửa, hoặc vị có 
nỗ lực, hoặc [thực hiện] sự nỗ lực, tương tợ y như thế ở chỗ không dột.

17. Toàn bộ đều bị dột, [nên mang] vào làng, tương tợ y như thế ở ngoài trời 
[nghĩ rằng]: "C6 lẽ các thứ này sẽ còn được tồn t@i", phận sự [nên được thực 
hành] bởi vị Tỳ-khưu xuất hành.

18. Các vị không nói lời tùy hỷ, bởi vị Trưởng lão, sau khi để ở lại, với bốn 
hay năm vị, bị măc tiêu, đã bị ngát xỉu, các điêu này là các phận sự trong các 
việc nói lời tùy hỷ.

19. Các vị nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, và lại còn trùm y luộm thuộm, 
không đúng quy cách, và sau khi tách ra, chen vào [chỗ] các vị Trưởng lão.

20. Và [đuổi] các vi mới tu5 [trải ra] y hai lớp và các vi hiền thiện phàn nàn, 
sau khi quấn che ba vòng tròn, dây thắt lưng, với nếp gấp, dây buộc.
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21. Không tách ra, được che kín, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị vén 
hở ra, với tiếng cười vang, âm thanh [giọng nói] và còn thêm ba sự đung đưa.

22. Chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, được che kín, khéo thu thúc, với mắt 
nhìn xuống, bị vén hở ra, tiếng cười vang, giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự đung đưa.

23. Chống nạnh, trùm đầu, ôm đầu gối, việc chen vào, ở chỗ ngồi, sau khi 
trải ra, nước, sau khi hạ thấp xuống, không nên làm văng nước.

24. Vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, và khi [được dâng] cơm, 
nên thọ lãnh, súp, với thức ăn ngon, cho tất cả, và ngang miệng [bát].

25. Nghiêm trang, có sự chú tâm ở bình bát, và theo tuân tự, với lượng súp, 
không vun thành đống, che lấp, yêu cầu, với ý đinh tìm lỗi.

26. [Vát cơm] lớn, tròn đêu, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói chuyện, 
đưa thức ăn liên tục, việc cắn [từng chút], phồng má, vung rảy tay, sự làm rơi 
đổ cơm.

27. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép và với tiếng rọt rọt, liếm tay, vét 
bình bát, liếm môi, có dính thức ăn, về việc thọ lãnh.

28. Không [thọ nhận] nước rửa cho đến khi tất cả [đã ăn xong], sau khi hạ 
thấp, không nên làm văng, vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, sau khi 
hạ thấp và ở mặt đất.

29. [Nước] có lân cơm, trong khi đi trở vê, được che kín đáo, sự nhón gót, 
đây là phận sự ở nhà ăn đã được quy định bởi bậc Pháp Vương.

30. Mặc y phục luộm thuộm, không đúng quy cách, sau khi không suy xét 
và vội vã, xa, gần, lâu, mau, tương tợ y như thế là vị đi khất thực.

31. Với sự che kín rồi nên đi, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị vén hở 
ra, với tiếng cười vang, âm thanh [giọng nói] và còn thêm ba sự đung đưa.

32. Chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, sau khi không suy xét và vội vã, xa, 
gân, lâu, mau, sự đụng đên, cái muông.

33. Hoặc cái đĩa, và thỉnh đứng lại, sau khi vén y lên, sau khi mở ra, nên thọ 
lãnh, không nên nhìn, vê các món súp, điêu ây cũng tương tợ y như thê.

34. Vi Tỳ-khưu, nên che đậy bằng y Sañghāti, được che kín rồi mới nên đi, 
khéo thu thúc, với mát nhìn xuông, bi vén hở ra và tiêng cười vang.

35. Với giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự đung đưa, chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, 
[về] trước tiên, chỗ ngồi, chậu đựng đồ thừa, nước uống, nước rửa, [vi] về sau, 
[nếu] muốn, có thể ăn, có thể đổ xuống, nên xếp lại cất đi.

36. Có thể dọn dẹp, nên quét, hết nước, trống trơn, nên đem [nước] lại, về 
dấu hiệu bằng tay, [không] nên nói ra lời và phận sự về việc khất thực.

37. Nước uông, nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa, sao, phương hướng và bọn 
trộm cướp, "tất cả đều không c6", sau khi đánh đập, vai mang bình bát, y, từ 
nơi ấy.
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38. Giờ dây, sau khi mang ở vai, đều đặn ba vòng tròn, giống như phận sự 
của vị đi khát thực, phương thức cho các vị sông ở rừng cũng thê.

39. Vai mang bình bát9 y [đội] ở đầu, sau khi mang [dép] vào và nước uống, 
nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa và luôn cả gậy chống.

40. Ngôi sao, hoặc toàn bộ khu vực, nên rành rẽ về các phương hướng, các 
điều này là phận sự cho các vị ngụ ở rừng đã được quy đinh bởi bậc Tối Thượng 
của chúng sanh.

41. ở ngoài trời, các vi đã bi lấm bụi, và các vị hiền thiện phàn nàn, nếu tru 
xá có rác bẩn, trước tiên là y và bình bát.

42. Nệm gối, giường, ghế và ống nhổ, tấm ván kê đầu, lỗ thông gió và các 
hốc kẹt, màu đỏ, màu đen và [nền] chưa được thực hiện.

43. Rác rến, gần các vị Tỳ-khtru, [gần] sàng tọa, [gần] trú xá và nước uống, 
gân nước rửa, ngược chiêu gió và ở mái hiên.

44. Phía dưới gió, thảm trải nền, khung giường và giường, ghế, nệm, vật lót 
ngôi, ông nhô và tâm ván kê đâu.

45. Y và bình bát, mặt đất, mép y phía bên kia, phần gấp lại ở bên này, từ 
hướng Đông và từ hướng Tây, từ hướng Bắc rồi từ hướng Nam.

46. Và khi lạnh, khi nóng, ban ngày, ban đêm, căn phòng, cổng ra vào, và 
phòng hội họp, nhà đốt lửa, nhà vệ sinh, nước uống.

47. Hũ nước súc miệng, và vị thâm niên, việc đọc tụng, các câu hỏi, việc
. . .项

học bài, [việc giảng] pháp, nên thôi tát ngọn đèn, không nên mở ra, cũng không 
nên đóng lại.

48. Khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại, không nên va chạm dù là 
băng chéo y, đang Đại Hùng đã quy định điêu ây là phận sự ở các nơi cư ngụ.

49. Các vi trong khi bị cản trở, [đóng] cửa ra vào, đã bị ngất xỉu, các vị 
hiền thiện phàn nàn, nên đổ tro, nhà tắm hơi và bục nền xung quanh tương tợ 
y như thế.

50. Căn phòng, công, gian phòng lớn, bột tăm, đát sét, máng nước, khuôn 
mặt, ở phía trước, không [chen vào] các vị Trưởng lão, không nên [xua đuổi] 
các vị mới tu, nếu có nỗ lực.

51. [Tắm] ở phía trước, ở phía trên, đường đi, bi lầy lội, [máng] đất sét, ghế 
ngồi, sau khi tắt lửa, nên đi ra, các điều này là phận sự ở các nhà tắm hơi.

52. Vị không rửa sạch, theo thâm niên, theo thứ tự và với sự vội vã, đã vén 
y lên, việc rặn, gỗ [chà răng], việc đại tiện, việc tiểu tiện, việc khạc nho.

53. Bị sần sùi, hố phân, với sự vội vã, đã vén y lên, tiếng chép chép, với 
[nước] chừa lại, vị ở bên ngoài và ở bên trong, nên tằng hắng, dây phơi và sự 
không hấp tấp.
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54. Với sự vội vã, sau khi vén y lên, vê việc răn, gô [chà răng], việc đại tiện, 
việc tiêu tiện, việc khạc nhô, [khúc cây chùi] bi sân sùi, hô phân, bệ nhà vệ sinh.

55. Với sự không vội vã, đã vén y lên, ở sàn rửa, tiếng chép chép, không nên 
chừa lại [nước], nên che kín, bị dơ, với thùng đựng.

56. Nhà vệ sinh, bục nên xung quanh và căn phòng, công, nước đê rửa ráy, 
các điều này là phận sự ở nhà vệ sinh.

57. Đôi dép, gỗ chà răng, nước súc miệng, chỗ ngồi, cháo, nước, sau khi 
rửa, nên thu xếp, rác bẩn và vào làng.

58. Y lót trong, dây thắt lưng, có nếp gấp, bình bát còn đẫm nước, vị thị giả 
và luôn cả ba vòng, [mặc y nội] tròn đều, dây thắt lưng.

59. Có nếp gấp, sau khi rửa, vị [Sa-môn] hầu cận, không quá xa, nên nhận 
lấy, khi đang nói, tội vi phạm, sau khi đi về trước tiên, chỗ ngồi.

60. Nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sau khi đi ra đón, y lót trong, 
nên phơi nắng, để luôn, vết gấp, ở phần đã gấp lại, để thọ thực, nên đem lại.

61. Nước uông, nước rửa, chô tháp, trong chóc lát và không nên đê luôn, y 
và bình bát, mặt đất, mép y phía bên kia, phần gấp lại ở bên này.

62. Nên thu xếp, nên dọn dẹp, rác bẩn và [có ý muốn] tắm, [nước] lạnh, 
[nước] nóng, nhà tắm hơi, bột tắm, đất sét, từ phía sau limg.

63. Và ghế ngồi, y, bột tắm, đất sét, nếu có nỗ lực, khuôn mặt, phía trước, 
[chen vào] các vi Trưởng lão, [xua đuổi] các vị mới tu và việc kỳ cọ, nên rời khỏi.

64. ở phía trước, lúc ở trong nước, khi đã tắm, sau khi quấn y lại, [lau khô] 
thầy tế độ, và y lót trong, y hai lớp? ghế [nhà tắm hơi] và với chỗ ngồi.

65. Nước rửa chân, ghê kê chân, giẻ lau chân, nước uông, việc đọc tụng, 
việc hỏi đạo, rác bẩn, nên khéo làm sạch sẽ, trước tiên là y và bình bát.

66. Vật lót ngồi, tấm trải nằm, nệm và các gối, giường, ghế, khung giường, 
ống nhổ và tấm ván kê đầu.

67. [Tấm trải] nền nhà, mạng nhện, lỗ thông gió, màu đỏ, màu đen, không 
được thực hiện, tấm trải nền, khung giường, giường, ghế, gối.

68. Vật lót ngồi và tấm trải nằm, ống nhổ, tấm ván kê đầu, y và bình bát5 từ 
hướng Đông và luôn cả từ hướng Tây, từ hướng Bắc rồi từ hướng Nam.

69. Và khi lạnh, khi nóng, ban ngày, ban đêm và căn phòng, cổng ra vào, 
phòng hội họp và nhà đốt lửa, nhà vệ sinh, nước uống, nước rửa.

70. Việc súc miệng, sự bực bội, nỗi nghi hoặc, tà kiến và tội nặng, từ đầu, 
hình phạt Mãnatta. việc giải tội, [hành sự] khiển trách, chỉ dạy.

71. [Hành sự] xua đuôi, hòa giải, treo tội, nêu đã được thực hiện, nên giặt, 
nên the hiện, và việc nhuộm, nên nhuộm, việc trộn đều.

72. Và bình bát, luôn cả y nữa, vật dụng, việc cạo [tóc], việc kỳ cọ, việc hầu 
hạ, Sa-môn hâu cận, đô khát thực, sự đi vào.
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73. Không mộ địa và luôn cả hướng [khác], cho đến trọn đời nên phục vụ, 
việc này [nên được thực hành] bởi người đệ tử, các điều này là phận sự đối với 
các vị thay tế độ.

74. Sự giáo huân, giảng dạy, đọc tụng, vân hỏi, bình bát và y, vật dụng và vị 
bị bệnh, không nên là vi Sa-môn hầu cận.

75. Các phận sự nào đôi với các vị thây tê độ thì cũng như vậy đôi với các 
vị thầy dạy học, các phận sự đối với các người đệ tử thì tương tợ y như thế đối 
với người học trò.

76. Các phận sự dành cho các vị vãng lai, và dành cho các vị thường trú 
nữa, các vị xuất hành, các vi nói lời tùy hỷ ở nơi thọ thực và ve vị đi khất thực.

77. Phận sự dành cho các vị ngụ ở rừng, và luôn cả ở các nơi cư ngụ, ở nhà
， . : a Jk -rí* . w •

tăm hơi, các nhà vệ sinh, các vi thây tê độ, đôi với người đệ tử.
78. Phận sự đối với các vị thầy dạy học, tương tợ y như thế đối với người 

học trò, có mười chín sự việc đã được nói đến ở mười sáu phần.
79. Trong khi không làm tròn phận sự thì không đầy đủ về giới, vị có giới 

không trong sạch, có tuệ kém, không có được nhất tâm.
80. Với tâm bị xáo trộn, không trụ một điểm, không nhìn thấy pháp một 

cách đúng đắn, trong khi không nhìn thấy Chánh pháp, không hoàn toàn thoát 
khỏi khổ đau.

81. Trong khi làm đầy đủ phận sự thì cũng làm đầy đủ về giới, là vị có giới 
thanh tịnh, có tuệ, đạt được luôn cả nhất tâm.

82. Tâm không bi xáo trộn, trụ một điểm, nhìn thấy rõ pháp một cách 
đúng đan, trong khi bản thân nhìn thây Chánh pháp, vi ây hoàn toàn thoát 
khỏi khổ đau.

83. Chính vì điều ấy, người con trai sáng suốt của đấng Chiến Thắng, nên 
làm đầy đủ phận sự, lời giáo huấn của đức Phật tối thượng, từ đó hãy đi đến 
Niết-ban.

-ooOoo-
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