
VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bi nhiễm cơn bệnh 
thuộc về mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. 
Vì thê, các vị trở nên ôm o, căn côi, xuông săc9 có vẻ xanh xao, thân hình nôi 
đày gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị Tỳ-khưu ấy ốm o, cằn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy đã bảo Đại đức 
Ānanda rằng:

-Này Ānanda, điều gì khiến các vi Tỳ-khưu trong lúc này lại ốm o, cằn cỗi9 
r r t—.

xuổng săc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân vậy?
2. 一 Bạch Ngài, trong lúc này, các vi Tỳ-khưu bị nhiễm cơn bệnh thuộc về 

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

3. Sau đó? đức Thê Tôn trong lúc thiên tinh ở nơi thanh văng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã sanh khởi: "Trong lúc này, các vị Tỳ-khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc về mùa thu, khiến cháo đã húp vào bi ói ra, thức ăn đã ăn vào bi mửa ra. 
Vì thế, các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi 
đây gân. Vậy Ta nên cho phép các vi Tỳ-khiru loại dược phàm gì mà chính loại 
dược phàm ây tuy được quy định là dược phàm ở thê gian, lại có thê dùng theo 
mục đích của thức ăn? nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường?^^

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Năm loại dược phẩm này như là 
bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn5 mật ong, đường mía là các loại dược phẩm tuy được quy 
định là dược phẩm ở the gian và được dùng theo mục đích của thức ăn, nhưng 
không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ Ta nên cho phép các Tỳ- 
khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thòi?"

5. Sau đó, vào lúc chiều tối, đức Thế Ton đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân lý 
do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

-Này các Tỳ-khưu9 ở dây, trong lúc thiên tinh ở nơi thanh văng Ta có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Trong lúc này các vị Tỳ-khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc về mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì 
thê, các vị trở nên ôm o, căn côi, xuống săc5 có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây 
gân. Vậy Ta nên cho phép loại dược phẩm gì cho các Tỳ-khưu, mà chính loại 
dược phẩm ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian, lại có thể dùng theo 
mục đích của thức ăn9 nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường?,,
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6. Này các Tỳ-khưu5 Ta đây đã khởi ý điều này: "Năm loại dược phẩm này 
như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm tuy 
được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của thức 
ăn9 nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ Ta nên cho phép 
các Tỳ-khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ dụng 
đúng thòi?” Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm ấy 
đúng thời và thọ dụng đúng thời.1

7. Vào lúc bây giờ, các vi Tỳ-khưu nhận lãnh năm loại dược phàm ây đúng 
thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông 
thường và [ăn] các loại [thức ăn] có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vi ấy không 
những đã bị nhiêm cơn bệnh thuộc vê mùa thu ây, lại thêm vào việc không 
chiu thu nạp thức ăn này nữa. Vì hai điêu ây, các vị càng trở nên ôm o, căn côi, 
xuống săc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân thêm hơn nữa.

8. Đức Thế Tôn đã nhận thấy các vị Tỳ-khưu ấy càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuông săc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân thêm hơn nữa, sau khi nhìn 
thấy đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

1 Trong trường hợp liên quan đến vật thực, đúng thời là trước ngọ, phi thời là sau ngọ cho đến rạng 
đông cua ngày kế (ND).

一 Này Ānanda, trong lúc này, điêu gì khiên các vị Tỳ-khưu càng trở nên ôm 
05 căn côi, xuông săc? có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân thêm hơn nữa?

9. — Bạch Ngài, lúc này các vị Tỳ-khưu nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy 
đúng thời và thọ dụng đúng thời. Các vi đã không ăn các loại thức ăn thô thông 
thường và [ăn] các loại [thức ăn] có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy không 
những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại thêm vào việc không 
chịu thu nạp thức ăn này nữa. Vì hai điêu ây? các vị càng trở nên ôm o, căn côi5 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa.

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

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm này và thọ 
dụng đúng thời luôn cả phi thời.

11. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
là các loại mỡ [thú vật]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng chung với dầu ăn các dược 
phàm là các loại mỡ [thú vật] như: Mỡ gâu? mỡ cá, mỡ cá sâu, mỡ heo rừng, 
mỡ lừa đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, đã được trộn 
chung đúng thời. Này các Tỳ-khưu, nêu vật ây đã được thọ lãnh phi thời, đã 
được nấu phi thời, đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng [vật ấy] phạm 
ba tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, nêu vật ây đã được thọ lãnh đúng thời, đã 
được nau phi thời và đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng [vật ấy] phạm 
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hai tội Dukkata, Này các Tỳ-khưu9 nêu vật ây đã được thọ lãnh đúng thời, 
đã được nâu đúng thời và đã được trộn chung phi thời, vi thọ dụng [vật áy] 
phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu9 nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, 
đã được nấu đúng thời và đã được trộn chung đúng thời, vị thọ dụng [vật ấy] 
vo tôi.

12. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu câu vê các dược phàm 
là các rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các dược phàm là các rê cây như: Củ nghệ, 
CU gừng, re cây vacam, re cay vācā trăng, re cay ngải cưu, re cay katukarohinī, 
rễ loại cây có mùi thơm usĩra, rễ loại cỏ có mùi thơm bhaddamuttaka, hoặc 
có các dược phẩm là các rễ cây khác nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng nhưng 
không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và [tuy] thuộc về vật thực 
mem nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mem, sau khi thọ 
lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. 
Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội Dukkata,

13. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
dạng bột là các loại rễ cây. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] côi đá xay và côi đá xay loại nhỏ.
14. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 

là các loại nước sắc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các dược phẩm là các loại nước sắc như: 

， . ， . ，
Nước sác của cây nimba, nước sác của cây kutaja, nước sác của loại dưa dài 
patola, nước sác của loại dây leo phaggava, nước săc của cây nattamâla, hoặc 
CÓ các dược phàm là các loại nước sác khác nữa [tuy] thuộc vê vật thực cứng 
nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và [tuy] thuộc về vật 
thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi 
thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên 
cớ. Vi thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội Dukkata.

15. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
là các loại lá cây. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép các dược phẩm là các loại lá cây như: Lá 
cây nimba, lá cây kutaja, lá cây của loại dưa dài patola, lá cây húng quế, lá cây 
bông vải, hoặc có các dược phẩm là các loại lá cây khác nữa [tuy] thuộc về vật 
thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và [tuy] 
thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực 
mem, sau khi thọ lãnh các loại ây được cát giữ đên trọn đời và được thọ dụng 
khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội Dukkata.

16. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
là các loại trái cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
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一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các dược phẩm là các loại trái cây như: 
Trái cây viỊaủga, hạt tiêu dài, hạt tiêu đen, trái cây harītaka, trái cây vibhĩtaka, 
trái cây âmalaka, trái cây gottha hoặc có các dược phẩm là các loại trái cây khác 
nữa [tuy] thuộc vê vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật 
thực cứng và [tuy] thuộc vê vật thực mem nhưng không được dùng theo mục 
đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy được cất giữ đến trọn đời 
và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vi thọ dụng khi không có duyên cớ phạm 
tội Dukkata,

17. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khiru bị bệnh có nhu cầu về các loại nhựa cây 
làm dược phẩm. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các loại nhựa cây làm dược phẩm như: 
Hiipgu, nhựa cây himgu, mủ cây himgu, các loại sản phẩm từ mủ cây là taka9 
takapatti, takapanni, nhựa thông, hoặc có các dược phẩm là các loại nhựa cây 
khác nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích 
của vật thực cứng và [tuy] thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng 
theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến 
trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vi thọ dụng khi không có duyên cớ 
phạm tội Dukkata,

18. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
là các loại muối. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép các dược phẩm là các loại muối như: Muối 
biên, muôi đen, muôi ở đá, muôi nâu ăn, muôi mỏ, hoặc có các dược phàm là 
các loại muối khác nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng 
theo mục đích của vật thực cứng và [tuy] thuộc vê vật thực mem nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực mem, sau khi thọ lãnh các loại ây5 được 
cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không 
có duyên cớ phạm tội Dukkata.

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

20. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị Tỳ-khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã 
đi đên gân các vi Tỳ-khưu ây, sau khi đên gân đã nói với các vi Tỳ-khưu ây 
điều này:

一 Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu này có bệnh gì vậy?
一 Bạch Ngài, Đại đức này có bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì 

chất máu mủ, chúng con liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.
21. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 

rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
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一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép các dược phàm là các loại bột tăm đên vị 
có ghẻ ngứa, hoặc có nhọt, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc có ghẻ sần sùi, 
hoặc cơ thể có mùi hôi; và phân bò, đất sét, chất màu đã được nấu đến vị không 
bi bệnh. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cối giã và chày.

22. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu câu vê các dược phàm 
là các loại bột tắm đã được rây mịn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [sử dụng] cái rây bột tắm.
Có nhu cầu về hạt rất mịn.
—Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép [sử dụng] cái rây bằng vải.
23. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh liên quan đến phi nhân. Các 

vi thầy dạy học và thầy tế độ, trong khi chăm sóc vị ấy đã không thể làm khỏi 
bệnh. Vị ây sau khi đi đên lò mô heo đã ăn thịt sông và đã uông máu tươi. Bệnh 
liên quan đến phi nhân ấy của vị ấy đã giảm bớt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thịt sống [và] máu tươi ở bệnh 
liên quan đến phi nhân.

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

25. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị Tỳ-khưu ây đang khiêng vị Tỳ-khưu ây đưa ra bên ngoài, cho việc đại tiện 
cũng như tiểu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi 
đên gân đã nói với các vi Tỳ-khưu ây điêu này:

一 Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu này có bệnh gì vậy?
一 Bạch Ngài, Đại đức này có bệnh ở mắt. Chúng con khiêng vị này và đưa 

ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.
26. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 

rồi bảo các Tỳ-khiru rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thuốc bôi: Thuốc bôi màu đen, 

thuôc bôi loại tinh chát, thuôc bôi vào tai, bột phân đỏ, muội đèn.
Có nhu cầu về bột mịn để làm thuốc bôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức

Ạ fin AThê Ton.
-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [sử dụng] gỗ đàn hương, gỗ có mùi hương 

tagara, gỗ trầm, gỗ cây tālīsa, loại cỏ có mùi thơm bhaddamuttaka.
27. Vào lúc bây giờ, các vi Tỳ-khưu đê các loại thuốc bôi được nghiên nát 

ở trong các tô nhỏ và trong các chén. Chúng đã bi rác cỏ5 bụi bặm rơi vào. Các 
VỊ đa trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] hộp chứa thuốc bôi.
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28. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hộp chứa thuôc 
bôi đủ loại làm bang vàng, làm bang bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Giống như các kẻ tại gia hưởng dục v时'Các vi đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khmi, không nên sử dụng các hộp chứa thuốc bôi đủ loại; vị 
nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [hộp chứa 
thuốc bôi] làm băng xương, làm băng ngà răng, làm băng sừng, làm băng ông 
sậy, làm bang tre, làm bang gỗ, làm bang nhựa cây, làm bang trái cây, làm bang 
đông, làm băng vỏ sò.

29. Vào lúc bấy giờ, các hộp chứa thuốc bôi không được đậy lại. Chúng đã 
bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nắp đậy.
Nắp đậy bị rơi xuống.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [nắp đậy] với sợi chỉ rồi buộc vào 

hộp chứa thuốc bôi.
Hộp chứa thuôc bôi bị bung ra.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép khâu lại bằng sợi chỉ.
30. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu dùng ngón tay bôi thuốc. Các con mắt 

bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] que bôi thuốc.
31. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các que bôi thuốc 

đủ loại làm băng vàng, làm băng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: "Giông như các kẻ tại gia hưởng dục vay.” Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 không nên sử dụng các que bôi thuốc đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm bang xương, 
làm băng ngà răng, làm băng sừng, ...(nt)... làm băng vỏ sò.

32. Vào lúc bây giờ, que bôi thuôc bị rơi trên mặt đát và trở nên sân sùi. Các 
VỊ đa trình sự việc áy len đức Thê Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] hộp đựng que bôi thuốc.
33. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu mang theo hộp chứa thuốc bôi và que 

bôi thuốc bằng tay. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi đựng các hộp chứa thuốc bôi.
Dây mang vai không có. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ thắt lại.
34. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Pilindivaccha bị nóng ở đầu. Các vị đã trình 

sự việc áy len đức The Ton.
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一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [bôi] dầu ở trên đầu.
[Vị ấy] không thể chịu đựng nổi. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [thực hiện] việc chữa trị ở mũi.
Mũi bi chảy nước. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái muỗng đặt ở mũi.
35. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các muỗng đặt ở 

mũi đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.,, Các vị đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khmi, không nên sử dụng các muỗng đặt ở mũi đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm bằng xương, 
...(nt)... làm bằng vỏ sò.

[Hai lỗ] mũi đã không được nhỏ đồng đều. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép [sử dụng] cái muỗng đặt ở mũi loại kép.
[Vị ấy] không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hít khói.
Các vi sau khi đốt cháy sợi bấc rồi hít khói vào. cổ họng bi [lửa] đốt. Các 

vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ống dẫn khói.
36. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các ống dẫn khói 

đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rang: "Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vay." Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các ống dẫn khói đủ loại; vị nào sử 
dụng thì phạm tội Dukkaịa. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm bang xương, 
・..(nt)..・ làm bằng vỏ sò.

37. Vào lúc bấy giờ, các ống dẫn khói không có nắp đậy, các sinh vật nhỏ 
đi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [sử dụng] năp đậy.
38. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu mang theo các ống dẫn khói bằng tay. 

Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [sử dụng] túi đựng các ống dẫn khói. 
Chúng bị cọ xát với nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [sử dụng] túi đôi.
Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
—Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ thắt lại.



270 ♦ ĐẠI PHẨM

39. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Pilindivaccha bị bệnh gió. Các thầy thuốc đã 
nói như vầy: "Dầu cần được nấu." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc nấu dầu.
Rượu mạnh cân được thêm vào trong dâu nâu ây. Các vị đã trình sự việc ây 

! A 心s 8

2 Liên quan đến tội Pãcỉttỉya 51 (ND).

len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thêm rượu mạnh vào trong dầu nấu.
40. Vào lúc bấy giờ5 các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nấu các loại dầu đã được 

thêm vào quá nhiều rượu mạnh. Các vị uống các thứ ấy và bị say. Các vị đã
， r'一、一 L___ ____ 一 Ạ_______1 △一 U _ à rip △ _trình sự việc ây lên đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên uống dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu 
mạnh; vị nào uống thì nên được hành xử theo pháp.2 Này các Tỳ-khưu, trong 
loại dâu nâu nào [đã được thêm vào rượu mạnh] mà màu săc, mùi và vị của 
rượu mạnh không nhận ra được, Ta cho phép uống dầu được thêm vào rượu 
mạnh loại như thế.

41. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu có nhiêu dâu nâu đã được thêm vào quá 
nhiều rượu mạnh. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Nên thực hành 
như thế nào với các thứ dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh?,, Các vị 
đa trình sự việc áy len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xác định làm thuốc thoa.
42. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha có nhiêu dâu đã được nâu. Đô 

chứa dầu không có. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép ba loại bình chứa: Bình chứa bằng đồng, 

bình chứa bằng gỗ, bình chứa làm bằng trái cây.
43. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Pilindivaccha bị phong thấp. Các vị đã trình 

Sự việc áy len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc điêu trị băng hơi nóng.
[Vị ấy] không thể chịu đựng nổi. ...(nt)... "Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 

[sử dụng] hơi nóng của nhiêu loại lá cay?9 [Vị áy] không thê chịu đựng nôi. 
...(nt)... "Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nhiều hơi nóng.^, [Vị ấy] 
không thể chịu đựng nổi. ...(nt)... "Này các Tỳ-khiru9 Ta cho phép [sử dụng] 
nước nấu của nhiều loại lá cây [rắc lên thân].” [Vị ấy] không thể chịu đựng nổi. 
Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] bể nước lớn [để ngâm mình],
44. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Pilindivaccha bị thấp khớp. Các vị đã trình sự

r ，
__ ! A _ Ạ___ -l A _ Ạ rri Aviệc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trích máu.
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[Vị ấy] không thể chịu đựng nổi. ...(nt).
y e r y ，

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trích máu roi lây ra băng ông sừng.
45. Vào lúc bấy giờ, các bàn chân của Đại đức Pilindivaccha bị nứt nẻ. Các 

VỊ đã trình sự việc ay len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thuốc bôi bàn chân.
[Vị ấy] không thể chịu đựng nổi. ...(nt).
-Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép áp dụng phương pháp phòng ngừa.
46. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị mụt nhọt. Các vị đã trình sự việc 

ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc mổ xẻ.
Có nhu câu vê nước làm đông máu. ...(nt)... "Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 

[sử dụng] nước làm đông máu.,, Có nhu cầu về thuốc cao làm từ mè. ...(nt)... 
"Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thuốc cao làm từ m。." Có nhu cầu 
vê vải câm máu. ...(nt)... “Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] vải câm 
máu.^, Có nhu cầu về vải băng vết thương. ...(nt)... "Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép [sử dụng] vải băng vết thuong." vết thương gây ngứa.…(nt)... "Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép rắc lên với bột mfi-tạt・" vết thương bị làm mủ. ...(nt)... 
"Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện việc xông khói.,, Thịt ở vết thương 
bị lồi lên [như cây gai]. ...(nt)..・ "Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cắt bằng mảnh 
sứ tẩm muối.^^ vết thương không liền lại. ...(nt)... "Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép [sử dụng] dầu xức vết thương?9 Dầu bị chảy. Các vị đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] băng vải và tất cả các cách chữa 
trị vết thương.

47. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bị rắn cắn. Các vị đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bố thí bốn loại vật dơ có tính quan trọng 
là phân, nước tiểu, tro và đất sét.

Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "[Bốn vật này] là không [cần 
phải] được thọ lãnh hay cần phải được thọ l角nh?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 

，
J. r _ npi À Lpì △đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ lãnh nếu có người làm thành được phép, 
nếu không có người làm thành được phép thì tự mình thu nhặt và thọ dụng.

48. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị uống nhằm thuốc độc. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [vi ấy] uống phân.
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu khởi ý điều này: "[Phân] là không [cần phải] được thọ 

lãnh hay cần phải được thọ lanh?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
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—Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép vi ấy thọ lãnh trong khi làm ra vật ấy 
[trong khi đại tiện], khi việc thọ lãnh áy đã được thực hiện, không cân phải bảo 
thọ lãnh lại lần nữa.

49. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh yểm bùa [bệnh gây ra bởi do 
người vợ]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép buộc [vị ấy] uống nước bùn lấy từ đất dính 
ở lưỡi cày vừa mới cày đất lên.

50. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bi bệnh trĩ. Các vi đã trình sự việc 
ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [vi ấy] uống nước tro của cơm khô.
51. Vào lúc bây giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bị bệnh vàng da. Các vị đã trình sự 

việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép buộc [vi áy] uông [hợp chát] nước tiêu và 

trái harĩtaka.
52. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh ngoài da. Các vi đã trình sự

_ ỉ 一 一 ，
việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [sử dụng] mỡ có mùi thơm.
53. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ có cơ thể bị tiết ra dịch chất dơ. Các 

一 一 < 一,
VỊ đã trình sự việc ay lên đức The Ton.

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [vị ấy] uống thuốc xổ.
Có nhu câu vê nước cháo trăng. ...(nt)... "Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 

[sử dụng] nước cháo trắng." Có nhu cầu về nước đậu muggā chưa lược bỏ xác. 
...(nt)... "Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nước đậu muggā chưa lược 
bỏ xác." Có nhu cầu về nước đậu muggā đã lược bỏ xác. ...(nt)... "Này các Tỳ- 
khưu, Ta cho phép [sử dụng] nước đậu muggā đã lược bỏ xác.” Có nhu cầu về 
nước luộc thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khxru? Ta cho phép [sử dụng] nước luộc thịt.
54. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Pilindivaccha có ý muốn làm chỗ trú ngụ 

nên cho người dọn sạch sẽ hang núi ở thành Rājagaha. Khi ấy, đức Vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha đã đi đen gặp Đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với Đại đức Pilindivaccha 
điều này:

一 Thưa ngài, ngài Trưởng lão cho làm cái gì vậy?
-Tâu Đại vương, tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch 

sẽ hang núi.
-Thưa ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc tu viện không?
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-Tâu Đại vương, người giúp việc tu viện chưa được cho phép bởi đức 
The Ton.

一 Thưa ngài, chính vì việc đó, ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rồi báo cho trẫm biết.
-Tâu Đại vương, xin vâng.
Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha.
55. Khi ấy, Đại đức Pilindivaccha đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và 

tạo niềm phấn khởi cho đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha bằng bài pháp 
thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên 
khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, đức Vua Seniya Bimbisāra 
xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha, hướng vai 
phải nhiễu quanh rồi ra đi.

56. Sau đó, Đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
[thưa rằng]:

一 Bạch Ngài, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha có y muôn ban cho 
người giúp việc tu viện. Bạch Ngài, vậy nên thực hành như the nào?

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-khini, Ta cho phép người giúp việc tu viện.
57. Đen lần thứ nhì, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp 

Đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha rồi ngồi 
xuông một bên. Khi đã ngôi xuồng một bên, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đã nói với Đại đức Pilindivaccha điều này:

一 Thưa ngài, người giúp việc tu viện có được đức Thế Tôn cho phép không?
-Tâu Đại vương, đã được rồi.
一 Thưa ngài, như vậy thì trẫm sẽ ban cho ngài người giúp việc tu viện.
58. Sau đó, khi đã hứa với Đại đức Pilindivaccha vê người giúp việc tu viện, 

đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã không ghi nhớ. Một thời gian sau, khi 
đã phục hồi lại ký ức, đức vua đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng quản rằng:

一 Này khanh, người giúp việc tu viện đã được trẫm hứa với ngài Đại đức, 
người giúp việc tu viện ấy đã được ban cho chưa?

-Tâu Bệ hạ, người giúp việc tu viện chưa được ban đến ngài Đại đức.
-Này khanh, tính đến nay là đã bao lâu rồi?
Khi ấy, viên quan đại thần ấy sau khi tính đếm số lượng đêm rồi đã tâu với 

đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha điều này:
-Tâu Bệ hạ, năm trăm đêm.
一 Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài Đại đức năm trăm người giúp 

việc tu viện.
-Tâu Bệ hạ5 xin vâng.
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Roi vị quan đại thân ây đã vâng lệnh đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha 
và dâng đến Đại đức Pilindivaccha năm trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi 
làng riêng biệt đã được thiết lập. Họ đã gọi ngôi làng ấy là "ngôi làng của những 
người giúp việc tu viện.^, Họ cũng đã gọi ngôi làng ấy là "ngôi làng Pilindi.,,

59. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha là vị thường hay tới lui trong 
ngôi làng ấy. Khi ấy vào buổi sáng, Đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y bát, 
roi đi vào ngôi làng Pilindi đê khát thực.

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

61. Vào lúc bây giờ, đứa bé gái con của người đàn bà giúp việc tu viện ây 
nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã òa khóc:

-Cho con vòng hoa, cho con đồ trang sức.
Khi ây, Đại đức Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện ây 

điều này:
-Vì sao đứa bé gái này khóc vậy?
-Thưa ngài, đứa bé gái này nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang 

điểm, đeo vòng hoa, nên oa khóc: "Cho con vòng hoa, cho con đồ trang sức.,, 
Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra vòng hoa, lấy đâu ra đồ trang sức?

62. Khi ấy, Đại đức Pilindiyaccha đã nhặt lấy một nắm cỏ nọ rồi nói với 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này:

-Vậy hãy đội nắm cỏ này lên đầu đứa bé gái kia đi.
Khi ấy, người đàn bà giúp việc tu viện ấy đã cầm lấy nắm cỏ ấy rồi đội 

lên đầu đứa bé gái ấy. Vòng cỏ ấy đã trở thành vòng hoa bằng vàng ròng, đẹp 
đẽ5 xinh xắn, duyên dáng; ngay cả tronẹ nội cung của đức vua cũng không có 
được vòng hoa băng vàng ròng như thê ây. Dân chúng đã trình báo lên đức Vua 
Seniya Bimbisâra xứ Magadha rang:

-Tâu Bệ hạ, trong nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa bằng 
vàng ròng đẹp đẽ, xinh xan, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của Bệ hạ cũng 
không có được vòng hoa bang vàng ròng như the ấy. Đoi với kẻ lâm cảnh khó 
khăn ấy thì lấy đâu ra? Chắc chắn là có được do trộm cắp.

Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã cho lệnh bắt giữ gia đình 
người giúp việc tu viện ấy.

63. Đen lần thứ nhi, vào buổi sáng Đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y 
bát, rồi đi vào ngôi làng Pilindi để khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự từng 
nhà ở ngôi làng Pilindi, Đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của người giúp 
việc tu viện nọ, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm rằng:

一 Gia đình người giúp việc tu viện này đã đi đâu?
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-Thưa ngài, bọn họ đã bị đức vua ra lệnh bat giữ vì nguyên nhân vòng hoa 
、 、 、入

băng vàng ròng ây.
64. Sau đó, Đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức Vua Seniya 

Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã đi đến gặp Đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đức vua đã ngồi xuống một bên, Đại đức Pilindivaccha đã nói với đức 
Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này:

-Tâu Đại vương, vì sao gia đình người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bắt giữ?
一 Thưa ngài, trong nhà của người giúp việc tu viện ây có vòng hoa băng 

vàng ròng đẹp đẽ, xinh xắn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của trẫm cũng 
không có được vòng hoa bằng vàng ròng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó 
khăn ấy thì lấy đâu ra? Chắc chắn là có được do trộm cắp.

65. Khi ấy, Đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện của đức 
Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha là vàng rímg"; cung điện ấy đã trở thành 
hoàn toàn làm bang vàng ròng.

-Tâu Đại vương, do đâu Bệ hạ lại có nhiêu vàng ròng đên thê này?
一 Thưa ngài, trẫm đã hiểu rồi. Việc này là năng lực thần thông của ngài 

Đại đức.
Rồi [đức vua] đã ra lệnh thả gia đình người giúp việc tu viện ấy. Dân chúng 

[đồn rằng]: "Nghe nói ngài Đại đức Pilindivaccha đã phô bày điều kỳ diệu của 
thân thông là pháp thượng nhân trước triêu thân có cả đức vua nữa!^, nên đã 
hoan hỷ, có niềm tin cao độ, rồi đã đem đến dâng Đại đức Pilindivaccha năm 
loại dược phẩm như là "bo lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía.,,

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

67. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khiru nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các Tỳ-khưu lại châp nhận sự thặng dư như thê này?" Sau đó, các vị 
Tỳ-khưu ay đã trình sự việc ay len đức The Torie

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu chấp nhận sự thặng dư như thế 
ấy, có đúng không vậy?
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-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, các loại dược phẩm thích hợp cho các Tỳ-khưu bị bệnh 

như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, sau khi thọ lãnh chúng nên 
thọ dụng trong thời hạn tích trữ tôi đa là bảy ngày; nêu vượt quá thời hạn ây thì 
nên được hành xử theo pháp.3

3 Liên quan đến tội Nỉssaggiya Pãcittiya 23 (ND).
4 Kañkhāreyata. ^Kaùkhẩ' có nghĩa là sự hoài nghi, sự nghi ngờ, sự không chắc chắn. Dựa vào nội 
dụng, có thể suy luận rằng đây là biệt hiệu của vị Tỳ-khưu tên Revata; như thế, tên vị ấy có thể dịch là 
uRevata đa ngXi" (ÑD).
5 Đậu muggā: Không rõ loại đậu này là loại đậu gì? Ngài Buddhaghosa giải thích: "Chính vì đã được 
nấu chín nen chúng vẫn được ph6p” (VìnA. v. 1092). Chúng tôi khòng nghĩ ra được loại hạt g^đã được 
nấu chín, đã được an vào, và trai qua quá trình tiêu hóa rồi được thải ra theo đường phan mà vẫn có thể 
nảy mâm và mọc thành cây.

Tụng phẩm về uDược phẩm đã được cho phEp” là phần thứ nhất

1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sāvatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
di, du hành về phía thành Rājagaha.

2. Trên đường đi, Đại đức Kañkhārevata  đã nhìn thấy lò nấu đường và đã 
bước xuồng. Sau khi nhìn thây [những người thợ] bỏ bột mì và tro vào trong 
mật đường, vị ấy [nghĩ rằng]: uMật đường trộn với vật thực là không được 
phép, [vì thế] đường không được thọ dụng lúc phi th&i", trong lúc ngần ngại 
nên cùng với tập thê không thọ dụng đường. Thậm chí nhiêu vi nghĩ răng nên 
nghe theo vị ấy rồi cũng không thọ dụng đường. Các vị đã trình sự việc ấy lên

4

r

đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu5 vì mục đích gì mà họ bỏ bột mì và tro vào trong mật 

đường vậy?
-Bạch Thế Tôn, vì mục đích kết tinh.
一 Này các Tỳ-khưu, nếu vì mục đích kết tinh mà họ bỏ bột mì và tro vào 

trong mật đường, [hỗn hợp] ấy kết thành khối vẫn gọi là "đuờng" vậy. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng đường một cách thoải mái.

3. Trên đường đi, Đại đức Kañkhārevata đã nhìn thấy cây đậu muggā  sinh 
trưởng ở bãi phân. Sau khi nhìn thấy, vị ấy [nghĩ rằng]: "Các hạt đậu muggā 
là không được phép, dầu cho đã được nấu chín, các hạt đậu muggā vẫn sinh 
trưởng,, trong lúc ngần ngại nên cùng với tập thể không thọ dụng đậu muggā. 
Thậm chí nhiêu vi nghĩ răng nên nghe theo vị ây roi cũng không thọ dụng đậu 
muggā. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

5

一 Này các Tỳ-khưu, dầu cho đã được nấu chín, đậu muggā vẫn sinh trưởng. 
Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng đậu muggā một cách thoải mái.
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4. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh đau bụng bão. Vị ây đã húp 

cháo chua có muối. Bệnh đau bụng bão ấy của vị ấy đã được thuyên giảm. Các 
vị đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng cháo chua có muối đối với vị bi 
bênh, đối với vị không bệnh thì đã được pha trộn với nước như là thức uống.

5. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành Rājagaha. 
Tại nơi đó ở Rājagaha, đức Thế Tôn ngự tại VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con 
sóc. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bị bệnh đau bụng bão.

6. Khi ây, Đại đức Ananda [nghĩ răng]: "Trước đây, bệnh đau bụng bão của 
đức Thế Tôn được dịu đi nhờ cháo gồm có ba thứ" nên đã đích thân đi xin mè, 
gạo lức và đậu muggā roi tích trữ ở bên trong [khuôn viên], đích thân nâu ở bên 
trong và đã đem đến dâng lên đức Thế Tôn: “Xin Thế Tôn hãy húp cháo gồm 
có ba thứ."

7. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vi vẫn không hỏi, có liên quan đến 
lợi ích các đấng Như lai mới hỏi và không [hỏi việc] không có liên quan đến 
lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để cắt đứt 
vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị Tỳ-khưu vì hai lý do: "Hoặc là chúng ta sẽ 
thuyết pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử."

8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:
-Này Ānanda, cháo này từ đâu vậy?
9. Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Phật 

Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 

được phép, không nên làm. Này Ānanda, vì sao ngươi lại nghĩ đến việc đa đoan 
như thế này? Này Ānanda, vật đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên] là 
không được phép, vật đã được nấu ở bên trong là không được phép, vật đã được 
tự mình nâu là không được phép. Này Ananda, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khiru, không nên thọ dụng [vật] đã được tích trữ ở bên trong, 

đã được nau ở bên trong, đã được tự mình nau; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
Dukkata.

Này các Tỳ-khiru, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được 
nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu thì phạm ba tội Dukkata. Này các Tỳ- 
khưu, nêu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, 
đã được những người khác nấu thì phạm hai tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, 
nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên ngoài [khuôn 
viên], đã được tự mình nấu thì phạm hai tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu5 nếu 
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thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nâu ở bên trong, đã được 
tự mình nấu thì phạm hai tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, nếu thọ dụng vật đã 
được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên ngoài, đã được những người khác 
nấu thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ 
ở bên ngoài, đã được nấu ở bên trong, đã được những người khác nấu thì phạm 
tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, 
đã được nấu ở bên ngoài, đã được tự mình nấu thì phạm tội Dukkata. Này các 
Tỳ-khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên 
ngoài, đã được những người khác nau thì vô tội.

10. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: "Việc tự mình nấu đã được 
đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã ngần ngại trong việc nấu lại lần nữa [hâm nóng 
thức ăn]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nâu [lại] vật thực đã được nâu.
11. Vào lúc bấy giờ, thành Rājagaha bị khó khăn về vật thực. Dân chúng 

đã đem đên tu viện muôi, dâu ăn, gạo lức và vật thực cứng. Các vị Tỳ-khưu đã 
tích trữ các thức ấy ở bên ngoài. Các con thú hoang ăn mất di, những kẻ trộm 
lấy đi, những người chuyên ăn vật thực thừa mang đi. Các vị đã trình sự việc 
ây len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tích trữ ở bên trong.
Sau khi tích trữ ở bên trong, các vị cho nấu ở bên ngoài. Những người 

chuyên ăn vật thực thừa vây quanh. Các vị Tỳ-khưu thọ dụng không được an 
toàn. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nau ở bên trong.
Trong thời gian khó khăn về vật thực, người làm thành được phép [các món 

vật thực] đã mang đi các phần nhiều hơn và dâng cho các vị Tỳ-khưu phần ít 
hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tự mình nấu. Này các Tỳ-khưu5 Ta cho 
phép [vật] đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự 
mình nâu.

12. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khưu đã trải qua mùa [an cư] mưa ở xứ 
Kâsi đang đi đến Rājagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Trên đường đi, các vị đã 
không được đây đủ theo như nhu câu vê vật thực dâu là tâm thường hay hảo 
hạng. Và đã có nhiều vật ăn được là trái cây nhưng lại không có người làm [cho 
trái cây áy] thành được phép. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ây với vóc dáng mệt mỏi 
đã đi đên Rājagaha, VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gặp đức Thê Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

13. Điều này đã trở thành thong lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở 
đối với các Tỳ-khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy 
điều này:
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一 Này các Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi từ đâu đến vậy?

一 Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Bạch 
Ngài, trường hợp chúng con khi đã trải qua mùa [an cư] mưa ở xứ Kãsi và đang 
đi đến Rājagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Trên đường đi, chúng con đã không 
đạt được sự đầy đủ theo như nhu cầu về vật thực dầu là tầm thường hay hảo 
hạng, và có nhiều vật ăn được là trái cây nhưng lại không có người làm thành 
được phép; vì thế, chúng con đã đi đường xa đen với vóc dáng mệt mỏi.

14. 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 ở nơi nào thây trái cây có thê ăn được và 
không có người làm thành được phép thì tự mình nhặt lấy, mang đi, đến khi 
ẹặp được người làm thành được phép thì đặt [trái cây] trên mặt đất, bảo [người 
ấy] trao lại, rồi thọ dụng. Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép thọ lãnh [trái cây] đã 
được nhặt lên.

15. Vào lúc bây giờ, có người Bà-la-môn nọ thâu hoạch mè mới và mật 
đường mới. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: "Hay là ta nên 
dâng mè mới và mật đường mới đến hội chúng có đức Phật đứng d备u?" Sau 
đó, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một 
bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ấy đã noi với đức Thế Tôn điều 
này: "Bạch Ngài, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.,, Đức Thế Tôn đã nhận lời bang thái độ im 
lặng. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên 
đã ra đi.

16. Sau đó, khi trải qua đêm ây, người Bà-la-môn ây đã cho chuân bị săn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ đến 
đức Thế Ton: "Bạch Ngài Gotama, đã đến thức ăn đã chuẩn bị xong." Khi 
ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của người 
Bà-la-môn ây, sau khi đên đã ngôi xuông ở chô ngôi được sáp đặt săn cùng với 
hội chúng Tỳ-khưu.

17. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đen 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời bình bát, người Bà-la-môn 
ấy đã ngồi xuống một bên. Khi người ấy đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người Bà-la-môn 
ấy bằng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.

18. Sau đó, khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, người Bà-la-môn ấy đã khởi 
ý điều này: "Hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu đã được ta thỉnh mời vì 
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mục đích của những thứ này: 'Ta sẽ dâng mè mới và mật đường mới\ nhưng 
ta đã quên dâng chúng rồi. Hay là ta sẽ cho người mang mè mới và mật đường 
mới băng các vại và các hũ đên tu viện vay?"

19. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã cho người mang mè mới và mật đường 
mới băng các vại và các hũ đên tu viện roi đã đi đên gặp đức Thê Tôn, sau khi 
đến đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ấy đã nói với đức 
The Ton điêu này:

一 Bạch Ngài Gotama, hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu đã được tôi 
thỉnh mời vì mục đích của những thứ này: “Ta sẽ dâng mè mới và mật đường 
mói", nhtrng tôi đã quên dâng chúng. Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh mè 
mới và mật đường mới của tôi.

一 Này Bà-la-môn, như vậy thì ngươi hãy dâng đến các vị Tỳ-khưu đi.
20. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị Tỳ-khiru nhận 

lãnh chỉ chút ít roi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ roi từ choi. Và toàn bộ hội 
chúng đã được thỉnh cầu. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh.

一 Này các Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các Tỳ-khưu9 Ta cho 
phép vị đã ăn xong, khi được yêu cau thì được thọ dụng vật không phải còn thừa 
và đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong.

21. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của Tỳ-khưu upananda, con trai dòng 
Sakyā đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng [dặn dò] 
răng: "Nên trình cho ngài Đại đức Ưpananda thây roi mới dâng đên hội chúng.”

22. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā đã đi vào làng 
để khất thực.

23. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị Tỳ-khưu rằng:
-Thưa các ngài, ngài Đại đức upananda ở đâu vậy?
一 Này các đạo hữu, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā này đã đi vào 

làng để khất thực.
—Thưa các ngài, vật thực loại cứng này nên được trình cho ngài Đại đức 

upananda thây roi mới dâng đên hội chúng.
Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, như vậy thì sau khi thọ lãnh, các ngươi hãy để riêng ra 

đến khi upananda trở về.
24. Khi ấy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā sau khi đi giao thiệp với 

các gia đình trước bữa ăn rồi về lại trong ngày.
25. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị Tỳ-khưu 

nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vi Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh.
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一 Này các Tỳ-khiru, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các Tỳ-khmi, Ta 
cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn [vật thực] được thọ dụng vật không phải còn 
thừa đã được thọ lãnh trước bữa ăn.

26. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra di, du hành về phía thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi đó, ở Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, 
tu viện của ông Anāthapindika.

27. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Sāriputta bị bệnh sốt toàn thân.
28. Khi ấy, Đại đức Mahāmoggallāna đã đi đến gặp Đại đức Sāriputta, sau 

khi đến đã nói với Đại đức Sāriputta điều này:
-Này Đại đức Sāriputta, trước đây bệnh sót toàn thân của Đại đức được diu 

đi nhờ vào thứ gì?
一 Này Đại đức, tôi nhờ vào các củ sen và các cọng sen.
29. Sau đó, giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay 

đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như thế, 
Đại đức Mahāmoggallāna đã biến mất tại Jetavana rồi hiện ra ở bờ hồ sen 
Mandãkinĩ.

30. Có con long tượng nọ đã nhìn thấy Đại đức Mahāmoggallāna từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với Đại đức Mahāmoggallāna điều này:

一 Thưa ngài, xin ngài Đại đức Mahāmoggallāna hãy đến. Thưa ngài, xin 
hoan nghênh ngài Đại đức Mahāmoggallāna. Thưa ngài, ngài Đại đức có nhu 

\ _ 一_ Ạ xo nn △ • — J ____ △ Acau gì? Toi sẽ dâng vạt gì?
-Này đạo hữu, ta có nhu câu vê các củ sen và các cọng sen.
31. Khi ấy, con long tượng ấy đã ra lệnh cho con long tượng khác rằng: 

"Này bạn, như vậy bạn hãy dâng đến ngài Đại đức các củ sen và các cọng sen 
theo như nhu cAu.” Sau đó, con long tượng ây đã lội xuồng hô sen Mandākinī, 
dùng vòi nhổ củ sen và cọng sen rồi rửa sạch sẽ? sau khi rửa xong đã buộc lại 
thành bó rồi đi đến gặp Đại đức Mahāmoggallāna.

32. Khi ây, giông như người đàn ông có sức mạnh có thê đuôi ra cánh tay 
đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như thế, 
Đại đức Mahāmoggallāna đã biên mat tại bờ hô sen Mandākinī roi hiện ra ở 
Jetavana.

33. Con long tượng áy cũng đã biên mat tại bờ hô sen Mandākinī và 
hiện ra ở Jetavana. Khi áy, con long tượng áy sau khi đã dâng đên Đại đức 
Mahāmoggallāna các củ sen và các cọng sen roi, đã biên mat tại Jetavana và 
hiện ra ở bờ hồ sen Mandākinī.

34. Sau đó, Đại đức Mahāmoggallāna đã đem lại các củ sen và các cọng 
sen cho Đại đức Sāriputta. Khi áy, vào lúc Đại đức Sāriputta đã thọ dụng các củ 
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sen và các cọng sen, bệnh sốt toàn thân đã được thuyên giảm. Nhiều củ sen và 
cọng sen còn thừa lại.

35. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị Tỳ-khưu nhận 
lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và toàn bộ hội 
chúng đã được thỉnh cầu. Các vi Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh.

一 Này các Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các Tỳ-khưu, Ta 
cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn [vật thực] được thọ dụng vật không phải còn 
thừa đã được mọc ở rừng [hoặc] đã được mọc ở hồ nước.

36. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthi được phát sanh nhiều trái cây có thể 
ăn được. Và người làm [cho trái cây ấy] thành được phép là không có. Các vị 
Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không thọ dụng trái cây. Các vị đã trình sự việc 
áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng trái cây không có hột, hoặc 
không còn hột, [cho dù] chưa được làm trở thành đúng phép.

37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sāvatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra di, du hành về phía thành Rājagaha. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Rājagaha. Tại nơi đó trong thành Rājagaha, đức Thế Tôn ngự tại 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc.

38. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh lở loét. Thầy thuốc Ākāsagotta 
thực hiện công việc mổ xẻ. Sau đó5 đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ đã đi đến tru xá của vi Tỳ-khưu nọ. Thầy thuốc Ākāsagotta đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: "Bạch Nẹài Gotama, xin hãy lại đây. Xin hãy nhìn xem hậu môn của 
vi Tỳ-khưu này, giống như là miệng của con kỳ nhông vậy.,,

39. Khi ấy, đức Thế Tôn [nghĩ rằng]: "Kẻ rồ dại này [muốn] đùa cợt Ta!” 
roi từ chính nơi ây? đã quay trở vê, roi nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã triệu 
tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, có phải trong trú xá kia có vị Tỳ-khưu bị bệnh?
- Bạch Thế Tôn, thưa có.
- Này các Tỳ-khiru, vị Tỳ-khưu ấy bị bệnh gì?
一 Bạch Ngài, Đại đức ấy bi bệnh lở loét. Thầy thuốc Ākāsagotta thực hiện 

công việc mổ xẻ.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy, thật không hợp 

lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn5 không được phép, không nên 
làm. Này các Tỳ-khưu, vì sao kẻ rồ dại ấy lại cho người thực hiện công việc mổ 
xẻ ở chỗ kín [của cơ thể]? Này các Tỳ-khưu, da ở chỗ kín thì mỏng, vết thương 
khó liền da, dao khó điều khiển. Này các Tỳ-khiru, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(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, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ ở chỗ kín 

[của cơ the]; vị nào cho người thực hiện thì phạm tội Thullaccaya.
40. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: “Dức Thế Tôn 

đã cấm đoán việc mổ xẻ" nên đã cho người thực hiện việc bơm thụt. Các Tỳ- 
khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại cho người thực hiện việc bơm tliỊit?” Sau đó9 các vị 
Tỳ-khưu ây đã trình sự việc áy len đức The Ton.

41. -Này các Tỳ-khưu5 nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cho người thực 
hiện việc bơm thụt, 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? không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ hoặc việc 

bơm thụt xung quanh chỗ kín [của cơ thể] hai lóng tay; vị nào cho người thực 
hiện thì phạm tội Thullaccaya.

42. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Bārānasī. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Bārānasī. Tại nơi đó5 trong thành Bārānasī, đức Thế Tôn ngự tại 
Isipatana, ở vườn Nai.

43. Vào lúc bấy giờ, trong thành Bārānasī có nam cư sĩ Suppiya và nữ cư 
sĩ Suppiyâ. Cả hai đều mộ đạo, là thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ hội 
chúng. Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyã đi đến tu viện rồi đi từ trú xá này đến trú xá 
khác, từ phòng này đen phòng khác và hỏi các vị Tỳ-khưu rang:

—Thưa các ngài, vi nào bị bệnh? Vật gì cần được mang lại? Cho vị nào?
44. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã uống thuốc xổ. Khi ấy, vị Tỳ-khưu 

ấy đã nói với nữ cư sĩ Suppiyâ điều này:
一 Này chị gái, tôi đã uống thuốc xổ. Tôi có nhu cầu về nước luộc thịt.
-Thưa ngài, tốt lắm. [Nước luộc thịt] sẽ được mang lại.
Sau khi vê nhà, nàng đã bảo người giúp việc răng:
一 Này chú em, hãy đi và tìm [mua] loại thịt đã được làm sẵn.
一 Thưa cô chủ, xin vâng.
Rồi người đàn ông ấy nghe theo nữ cư sĩ Suppiyâ, trong khi đi rảo khắp cả 

thành Bārānasī vẫn không thấy loại thịt đã được làm sẵn. Sau đó, người đàn 
ông ấy đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiyâ, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ Suppiyâ 
điều này:

-Thưa cô chủ, không có thịt đã được làm sẵn. Hôm nay là ngày kiêng sát sanh.
45. Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyâ đã khởi ý điều này: Tỳ-khưu bị bệnh ấy mà 

không có được nước luộc thịt thì bệnh sẽ trầm Ưọng hơn, hoặc sẽ chết. Đối với 
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ta, việc ta đã hứa mà không cho ngưòd đem lại là việc không thích âản^\ nên đã 
cầm lấy con dao găm cắt lìa miếng thịt ở đùi rồi trao cho người tớ gái [nói rằng]: 
“Này em, sau khi chuẩn bi miếng thịt này, ở trú xá kia có vị Tỳ-khun bị bệnh, hãy 
dânệ đến vị ấy. Và ai hỏi ta thì hãy báo cho biết là 'cô chủ bi penh."' Rồi nàng 
đã lay thượng y quấn quanh đùi, đi vào phòng trong và nằm xuống trên giường.

46. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã trở vê nhà và hỏi người tớ gái răng:
一 Suppiyā đâu rồi?
一 Thưa ông chủ, bà năm ở phòng trong.
Khi ây, nam cư sĩ Suppiya đã đi đên gặp nữ cư sĩ Suppiyâ, sau khi đên đã 

nói với nữ cư sĩ Suppiyâ điều này:
-Vì sao nàng lại nằm vậy?
-Thiếp bị bệnh.
—Nàng bị bệnh gì vậy?
Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyâ đã kể lại sự việc ấy cho nam cư sĩ Suppiya.
47. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya [nghi rằng]: "Thật kỳ diệu thay! Thật phi 

thường thay! Nàng Suppiyâ này có niêm tin, mộ đạo đến thế. Bởi vì ngay cả 
các phần thịt của chính bản thân còn được dứt bỏ, thì đối với nàng còn có vật 
gì khác nữa sẽ là không thể bố thí?” rồi đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gặp đức 
The Ton, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuồng mọt ben.

48. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Suppiya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi.

49. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, nam cư sĩ Suppiya đã cho chuẩn bị sẵn sàng 
thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ đến đức 
The Ton:

一 Bạch Ngài, đã đên giờ, thức ăn đã chuân bi xong.
Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia 

của nam cư sĩ Suppiya, sau khi đên đã ngôi xuồng ở chô ngôi được sap đặt săn 
cùng với hội chúng Tỳ"khưu.

50. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi nam cư sĩ Suppiya đã đứng một 
bên, đức Thế Tôn đã nói với nam cư sĩ Suppiya điều này:

- Suppiyā đâu rồi?
—Bạch Thế Tôn, nàng bị bệnh.
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- Như vậy thì [nàng] hãy đi đến.
- Bạch Thế Tôn, nàng không đủ sức.
一 Như vậy thì hãy ẵm rồi đưa [nàng] lại.
Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã ẵm và đưa nữ cư sĩ Suppiyā lại. Đối với nàng, 

với ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời, vết thương lớn đã được liền lại, 
có làn da đẹp, lông tơ đã mọc.

51. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya và nữ cư sĩ Suppiyā [nghĩ rằng]: "Thật kỳ 
diệu thay! Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại than lực, có đại oai lực! 
Bởi vì ở đây, với ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời, vết thương lớn đã 
được liền lại, có làn da đẹp, lông tơ đã mọc,, nên mừng rỡ, phấn chấn, rồi đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn 
hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đen khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn 
tay đã rời khỏi bình bát, họ đã ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, thức tinh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho nam cư sĩ Suppiya và nữ 
cư sĩ Suppiyâ bằng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

52・ Sau đo, đức The Ton nhan ly do áy, nhan sự kiện áy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các vị Tỳ-khưu rang:

一 Này các Tỳ-khưu, vị nào đã yêu câu nữ cư sĩ Suppiyā vê thịt?
Khi được nói như thế, vị Tỳ-khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, chính con đã yêu câu nữ cư sĩ Suppiyā vê thịt.
一 Này Tỳ-khưu5 có phải [thịt] đã được đem đến?
一 Bạch Thế Tôn, [thịt] đã được đem đến.
一 Này Tỳ-khưu, có phải ngươi đã thọ dụng?
一 Bạch Thế Tôn, con đã thọ dụng.
一 Này Tỳ-khưu9 thế ngươi có suy xét [là thịt gì] hay không?
一 Bạch Thế Tôn, con đã không suy xét [là thịt gì].
53. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ...(nt).
一 Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi chưa suy xét mà lại thọ dụng thịt? Này kẻ rồ 

dại, ngươi đã thọ dụng thịt người. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, có những người có niêm tin, mộ đạo, ngay cả các phân 

thịt của chính bản thân còn được những người này dứt bỏ. Này các Tỳ-khưu, 
không nên thọ dụng thịt người; vị nào thọ dụng thì phạm tội Thullaccaya. Và 
này các Tỳ-khưu5 không nên thọ dụng thịt khi chưa suy xét; vi nào thọ dụng thì 
phạm tội Dukkata.

54. Vào lúc bấy giờ, các con voi của đức vua bi chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt voi. Họ bố thí thịt voi đến các vi Tỳ-khưu 
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đang đi khất thực. Các vi Tỳ-khưu thọ dụng thịt voi. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt voi? Các con 
voi là biểu tượng của hoàng gia, nếu đức vua biết, ngài sẽ không hoan hỷ với 
các vi ấy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? không nên thọ dụng thịt voi; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata.

55. Vào lúc bấy giờ, các con ngựa của đức vua bi chết. Tronệ thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt ngựa. Họ bô thí thịt ngựa đên các vị Tỳ- 
khưu đang đi khất thực. Các vi Tỳ-khưu thọ dụng thịt ngựa. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt 
ngựa? Các con ngựa là biểu tượng của hoàng gia, nếu đức vua biết, ngài sẽ 
không hoan hỷ với các vị ấy." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt ngựa; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata.

56. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn vê vật thực dân chúng ăn thịt 
chó. Họ bố thí thịt chó đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vị Tỳ-khưu 
thọ dụng thịt chó. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Tại sao các 
Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt chó? Loài chó thì ghê tởm và đáng ghét.,, Các 
VỊ đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khmi, không nên thọ dụng thịt chó; vi nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata.

57. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn vê vật thực dân chúng ăn thịt 
rắn. Họ bố thí thịt rắn đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vị Tỳ-khiru 
thọ dụng thịt rắn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại thọ dụng thịt rắn? Loài rắn thì ghê tởm và đáng ghét.”

58. Vua của loài rắn là Suphassa cũng đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn roi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Suphassa 
vua của loài rắn đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, có những loài rắn không có đức tin, không có lòng ngưỡng 
mộ, chúng có thể hãm hại các vị Tỳ-khưu dầu là việc không đáng. Bạch Ngài, 
thật tốt đẹp thay các ngài Đại đức chớ nên thọ dụng thịt ran.

59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm 
phấn khởi cho Suphassa, vua của loài rắn bằng bài pháp thoại. Sau đó? khi đã 
được đức Thế tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng 
bài pháp thoại, Suphassa, vua của loài răn đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh rồi ra đi.

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

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt rắn; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata.
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61. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con sư tử rồi ăn thịt sư 
tử. Họ bố thí thịt sư tử đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vi Ty-khiru 
sau khi thọ dụng thịt sư tử rồi vào ngụ ở trong rưng. Những con sư tử vồ lấy các 
vị Tỳ-khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt sư tử; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata.

62. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con hổ rồi ăn thịt hổ. Họ 
bố thí thịt hổ đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vi Tỳ-khưu sau khi thọ 
dụng thịt hô roi vào ngụ ở trong rừng. Những con hô vô lây các vị Tỳ-khiru bởi 
mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt hổ; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata.

63. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con beo rồi ăn thịt beo. 
Họ bố thí thịt beo đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vị Ty-khvru sau 
khi thọ dụng thịt beo rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con beo vồ lấy các vị 
Tỳ"khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt beo; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata.

64. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con gấu rồi ăn thịt gấu. 
Họ bố thí thịt gấu đến các vi Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vị Tỳ-khưu sau 
khi thọ dụng thịt gấu rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con gấu vồ lấy các vị 
Tỳ-khưu bởi mùi của thịt. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khiru? không nên thọ dụng thịt gâu; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkaịa.

65. Vào lúc bây giờ, những người thợ săn giêt chét con chó sói roi ăn thịt 
chó sói. Họ bố thí thịt chó sói đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vị 
Tỳ-khưu sau khi thọ dụng thịt chó sói rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con chó 
sói vồ lấy các vị Tỳ-khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt chó sói; vị nào thọ dụng thì 
phạm tội Dukkata.

Tụng phẩm Suppiya là phần thứ nhì.

1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bārānasī theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Andhakavinda cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu.

2. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng 
nhiêu muôi, dâu ăn, gạo lức và vật thực loại cứng roi lân lượt nôi đuôi theo sau 
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hội chúng Tỳ-khưu, có đức Thế Tôn đứng đầu [nghĩ rằng]: “Khi nào chúng tôi 
đên phiên, khi ây chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn,5 và sô lượng người ăn 
thức ăn còn thừa là năm trăm người.

3. Sau đó, trong khi tuân tự du hành, đức Thê Tôn đã ngự đên Andhakavinda. 
Khi ây, có người Bà-la-môn nọ không nhận được phiên nên đã khởi ý điêu này: 
“Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau hội chúng Tỳ-khưu có đức Thế Tôn đứng 
đàu [nghĩ rằng]: 'Khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phạn9 và 
phiên của ta không được thành tựu. Mà ta thì đơn chiếc và nhiều công việc gia 
đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở nhà ăn không có 
thì ta nên chuẩn bi món d6?” Sau đó, người Bà-la-môn ấy trong khi nhìn xem ở 
nhà ăn đã không thay hai món là cháo và mật viên.

4. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp Đại đức Ānanda, sau khi đến 
đã nói với Đại đức Ānanda điều này:

一 Thưa ngài Ānanda, ở đây, tôi không nhận được phiên nên đã khởi ý điều 
này: "Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau hội chúng Tỳ-khưu có đức Thế Tôn 
đứng đầu [nghĩ rằng]: Khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai 
phạn và phiên của ta không được thành tựu. Mà ta thì đơn chiếc và nhiều công 
việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở nhà 
ăn không có thì ta nên chuẩn bị món d6?” Thưa ngài Ānanda, trong khi nhìn 
xem ở nhà ăn, tôi đây đã không thấy hai món là cháo và mật viên. Thưa ngài 
Ānanda, nếu tôi chuẩn bi sẵn sàng cháo và mật viên thì Ngài Gotama có thọ 
nhận của tôi hay không?

一 Này ông Bà-la-môn, như thế thì tôi sẽ hỏi đức Thế Tôn.
5. Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn.
一 Này Ānanda, như vậy thì bảo ông ta hãy chuân bị săn sàng.
一 Này ông Bà-la-môn, như vậy thì ông hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người Bà-la-môn ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng 

nhiều cháo và mật viên, rồi đem dâng đến đức Thế Tôn:
一 Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh cháo và mật viên của tôi.
一 Này Bà-la-môn, như thế thì hãy dâng đến các vị Tỳ-khưu.
Các vi Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh.
一 Này các Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh, hãy thọ dụng.
6. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 

Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều cháo và mật viên. Đen khi đức Thế 
Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát? người Bà-la-môn 
ấy đã ngồi xuống một bên. Khi người Bà-la-môn ấy đã ngồi xuống một bên, 
đức Thế Tôn đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: "Này Bà-la-môn, đây là 
mười điều lợi ích của cháo. Mười điều ấy là gì? Trong khi bố thí cháo, [người 
ấy] bố thí tuổi thọ, bố thí sắc dẹp, bố thí sự an lạc, bo thí sức mạnh, bố thí sự 
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sáng suôt, những người đã húp cháo dứt han cơn đói, chận đứng cơn khát, điêu 
hòa gió, làm sạch bàng quang và làm tiêu hóa phan [vật thực] còn lại chưa tiêu. 
Này Bà-la-môn, đây là mười điều lợi ích của cháo.

7. Người nào bô thí cháo một cách trân trọng và hợp thời đên các vị đã được 
thu thúc, [sông nhờ] vật thực được bô thí bởi những kẻ khác, [người áy] cho đên 
vị này mười điêu lợi ích là tuồi thọ và sác đẹp, sự an vui và sức mạnh.

8. Nhờ đó, sự sáng suốt được sanh khởi cho vị này, khiến xua đi cơn đói, 
cơn khát, [điều hòa] gió, làm trong sạch bàng quang, làm tiêu hóa vật đã được 
ăn vào. Dược phàm này đã được ngợi khen bởi đang Thiện Thệ.

9. Chính vì điêu ây, người tâm câu sự an vui đang ước nguyện vê các sự 
an lạc thuộc cõi trời, hoặc đang ước muôn vê sự phơn vinh của nhân loại nên 
thường xuyên bố thí cháo thật đầy diỉ.”

10. Khi ấy, sau khi nói lời tuy hỷ đến người Bà-la-môn ấy bằng những lời kệ 
này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân 
lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: “Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép [thọ dụng] cháo và mật viên.,,

11. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn cho phép cháo và mật 
viên đến các Tỳ-khưu?9 Vào buổi sáng sớm, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cháo đặc 
và mật viên. Các Tỳ-khiru vào buổi sáng sớm được thỏa mãn với cháo đặc và 
mật viên nên không thọ thực được như ý ở chỗ thọ thực.

12. Vào lúc bấy giờ, hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu, đã được vị 
quan đại thần nọ mới có đức tin thỉnh mời vào ngày hôm sau. Khi ấy, vị quan 
đại thần mới có đức tin ấy đã khởi ý điều này: "Hay là ta nên chuẩn bị sẵn 
sàng một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt cho một ngàn hai trăm năm mươi 
vị Tỳ-khưu, rồi sẽ dang đến cứ mỗi một vị Tỳ-khưu là mỗi một đĩa thit?^ Sau 
đó, khi trải qua đêm ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm và một ngàn hai trăm năm mươi 
đĩa thịt, rồi cho người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: "Bạch Ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bi xong.” Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh của vị quan đại thần mới có đức tin ấy, 
sau khi đên đã ngôi xuồng ở chô ngôi được sáp đặt săn cùng với hội chúng 
Tỳ-khưu.

13. Sau đó, vị quan đại than mới có đức tin ấy phục vụ các Tỳ-khưu ở trong 
nhà ăn. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.
一 Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít thôi [vì nghĩ rằng]: "Vj quan đại 

thần này mới có đức tin." Tôi đã chuẩn bi nhiều vật thực loại cứng, loại mềm 
và một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt, tôi sẽ dâng đến mỗi một vi Tỳ-khmi là 
mỗi một đĩa thịt. Thưa các ngài, xin hãy thọ lãnh theo như ước muốn.
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一 Này đạo hữu, không phải vì lý do ấy mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít; tuy 
nhiên vào sáng sớm, chúng tôi đã được bôi bô với cháo đặc và mật viên roi, cho 
nên chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.

14. Khi ây, vị quan đại thân mới có đức tin ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: uTại sao các Đại đức đã được tôi thỉnh mời lại thọ dụng cháo đặc của 
người khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng đê bô thí theo như ước muôn hay 
sao?” Roi trở nên giận dữ, không hoan hỷ và có ý muôn lăng mạ nên đã đi đên 
và trong khi đê đây bình bát của các vị Tỳ-khưu [nói răng]: "Hãy ăn đi hoặc 
hãy mang di."

15. Sau đỏ. vi quan đại thần mới có đức tin ấy đã tự tay làm hài lòng và toại 
ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, 
loại mềm. Đen khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình 
bát, vị quan đại thân mới có đức tin ây đã ngôi xuông một bên. Khi vị quan đại 
thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tinh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho vị quan đại thần mới có đức tin 
ấy bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

16. Khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã 
khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận: "Thật là điều không lợi ích đã có 
cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta đã

5 A

không đạt được điêu tót! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan hỷ và có ý 
muốn lăng mạ nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vi Tỳ-khưu 
[nói rằng]: 'Hãy ăn đi hoặc hãy mang đi/ Ta đã tạo ra được nhiều điều gì, là 
phước báu hay là vô phir&c?"

17. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, vi quan đại thân mới có đức tin ây đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 
"Bạch Ngài, ở đây, khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, con đã khởi lên nỗi phân 
vân, đã khởi lên sự ân hận: 'Thật là điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là 
điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta đã không đạt được 
điêu tót! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan hỷ và có ý muôn lăng mạ 
nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị Tỳ-khưu [nói rằng]: Hãy 
ăn đi hoặc hãy mang đi. Ta đã tạo ra được nhiều điều gì5 là phước báu hay là 
vô phước?9 Bạch Ngài, con đã tạo ra được nhiều điều gì, là phước báu hay là 
vô phiróc?"

一 Này đạo hữu, kể từ lúc ngươi thỉnh mời hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật 
đứng đầu cho ngày hôm sau, từ lúc ấy ngươi đã tạo ra được nhiều phước báu. 
Kê từ lúc môi một miêng cơm của ngươi được môi một vị Tỳ-khưu thọ lãnh, 
từ lúc ây ngươi đã tạo ra được nhiêu phước báu. Các cõi trời đã được thành tựu 
cho ngươi rồi.
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18. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy [nghĩ rằng]: "Nghe nói ta có 
được điêu lợi ích! Nghe nói ta đã đạt được điêu tót! Nghe nói ta đã tạo ra được 
nhiều phước báu! Nghe nói các cõi trời đã được thành tựu cho ta!" nên mừng 
rỡ, phấn chấn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã 
triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khiru rang:

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu thọ dụng cháo đặc của người 
khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thọ dụng cháo đặc của 

người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khxru rằng:
-Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được 

thỉnh mời của một nơi khác; vị nào thọ dụng thì nên được hành xử theo pháp.6

6 Liên quan đến tội Pãcittiya 33.

19. Sau đó, khi đã ngự tại Andhakavinda theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra di, du hành về phía thành Rājagaha cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vi Tỳ-khưu.

20. Vào lúc bấy giờ, Belattha Kaccãna đang đi đường xa từ thành Rājagaha 
đến Andhakavinda cùng với năm trăm xe hàng, toàn bộ đều chất đầy các hũ mật 
đường. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Belattha Kaccāna từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thây đã rời đường lộ và ngôi xuông ở góc cây nọ.

21. Sau đó, Belattha Kaccāna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Belattha Kaccāna 
đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

—Bạch Ngài, con muốn dâng đến mỗi một vi Tỳ-khưu một hũ mật đường.
一 Này Kaccāna, như vậy thì ngươi hãy mang lại chỉ một hũ mật đường thôi. 
一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Belattha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn, đã cầm lấy chỉ một hũ mật 

đường rồi đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này:
-Bạch Ngài, hũ mật đường đã được mang lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành 

như thế nào đay?
一 Này Kaccāna, như the thì ngươi hãy dâng mật đường đen các vị Tỳ-khiru.
-Bạch Ngài, xin vâng.
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Rồi Belattha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn, sau khi dâng mật đường đến 
các vị Tỳ-khưu rồi, đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, mật đường đã được dâng đến các vị Tỳ-khưu và nhiều mật 
đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như the nào đây?

一 Này Kaccāna, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vi Tỳ-khmi 
theo như ước muốn.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Belattha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn, sau khi dâng mật đường đến 

các vi Tỳ-khưu theo như ước muốn rồi, đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, mật đường đã được dâng đến các vi Tỳ-khưu theo như ước 

muốn và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như 
thế nào đây?

-Này Kaccāna, như thê thì ngươi hãy làm cho các vị Tỳ-khưu được thỏa 
mãn với nhiều mật đường.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Belattha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn, đã làm cho các vị Tỵ-khưu 

được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số các vi Tỳ-khưu đã chứa đầy các 
bình bát, đã chứa đầy các túi lọc nước và luôn cả các túi xách.

22. Rồi Belattha Kaccāna sau khi đã làm cho các vị Tỳ-khưu được thỏa mãn 
với nhiều mật đường rồi, đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, các vị Tỳ-khưu đã được thỏa mãn với nhiều mật đường và 
nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây?

-Này Kaccâna, như thế thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn 
vật thực còn thừa.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Belattha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn, sau khi đã cho mật đường 

đến những người ăn vật thực còn thừa rồi, đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, mật đường đã được cho đên những người ăn vật thực còn thừa và 

nhiêu mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thê nào đây?
-Này Kaccâna, như thế thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn 

vật thực còn thừa theo như ước muốn.
一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Belattha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn, sau khi đã cho mật đường 

đến những người ăn thức ăn còn thừa theo như ước muốn rồi, đã nói đức Thế 
Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, mật đườnẹ đã được cho đến những người ăn thức ăn còn thừa 
theo như ước muốn và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ 
thực hành như thế nào đây?
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一 Này Kaccãna, như thế thì ngươi hãy làm cho những người ăn thức ăn còn 
thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Belattha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn, đã làm cho những người ăn 

thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số người ăn thức 
ăn còn thừa đã chứa đầy các lọ, các bình, đã chứa đay các giỏ và dùng luôn cả 
phần y ở phía trước [đã được buộc lại].

23. Rồi Belattha Kaccāna sau khi đã làm cho những người ăn thức ăn còn 
thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường rồi, đã nói đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, những người ăn thức ăn còn thừa đã được thỏa mãn với nhiều 
mật đường và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành 
như thế nao đây?

一 Này Kaccāna, Ta không thây người nào trong thê gian tính luôn cõi của 
chư Thiên, cõi Ma vương, cối Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
m6n, các hạng chư thiên và loài người mà đường này khi được người ấy ăn vào 
có the đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Này 
Kaccâna, chính vì điều ấy, ngươi hãy đổ bỏ đường ấy ở nơi không có cỏ xanh 
hoặc đổ xuống nước không có sinh vật.

-Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Belattha Kaccãna nghe theo đức Thế Tôn đã đổ mật đường ấy xuống 

nước không có sinh vật. Khi ấy, mật đường ấy khi được đổ vào trong nước liền 
sủi bọt xì xèo, bốc hơi và tỏa khói. Cũng giống như lưỡi cày đã được nung đỏ 
trọn ngày, khi được bỏ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi và tỏa khói; 
tương tợ như thế, mật đường ấy khi được đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, 
bốc hơi và tỏa khói.

24. Khi ấy, Belattha Kaccāna trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, rồi đã 
đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đa đanh le đức The Ton roi ngoi xuồng 
một bên. Khi Belattha Kaccāna đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết 
pháp theo thứ lớp đến Belattha Kaccāna. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết 
về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém, 
sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức The Tôn biết được 
Belattha Kaccāna có tâm đã săn sàng, dê uôn năn5 không còn chướng ngại, 
hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật 
khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại 
chô ngôi ây, pháp nhãn không nhiêm bụi trân, không vét nhơ đã sanh khởi đên 
Belattha Kaccāna: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diet."

25. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt han, đã 
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thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cần sự trợ duyên 
của người khác, Belattha Kaccāna đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giống như 
người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc lối5 đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối [nghĩ rằng]: 'Những ai có mắt 
sẽ thay được các hình dáng9; tương tợ như the, pháp đã được đức The Tôn chỉ 
rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế 
Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam 
cư sĩ đã đi đến nương nhờ kê từ hôm nay cho đên trọn dòi."

26. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Rājagaha. Tại nơi ấy, trong thành Rājagaha, đức Thế Tôn ngự tại VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rājagaha, mật đường 
được dồi dào. Các Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: "Mật đường đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến chính vị bị bệnh, không cho đối với vị không bị bênh”, trong lúc ngần 
ngại, không thọ dụng mật đường. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép mật đường đối với vị bị bệnh và nước [có 
pha] mật đường đối với vi không bị bệnh.

27. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía Pātaligāma  cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế 
Tôn đã ngự đến Pātaligāma. Các cư sĩ ở tại Pātaligāma đã nghe rằng: "Nghe 
nói đức Thế Tôn đã ngự đến Pataligama?9 Sau đó9 các cư sĩ ở tại Pātaligāma 
đã đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đã đanh lê đức Thê Tôn roi đã ngôi 
xuống một bên. Khi các cư sĩ ở tại Pātaligāma đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã chỉ dạy, thức tính, khuyên khích và tạo niêm phân khởi cho các cư sĩ ở 
tại Pātaligāma bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phan khởi bang bài pháp thoại, các cư sĩ ở 
tại Pātaligāma đã nói với đức Thế Tôn điều này: "Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lời [trú tại] nhà nghỉ trọ cùng với hội chúng Ty-khưu." Đức Thế Tôn đã 
nhận lời bằng thái độ im lặng.

7

28. Khi ấy, các cư sĩ ở tại Pātaligāma hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh rồi đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã trải thảm toàn bộ nhà nghỉ trọ với 
thảm trải, cho sắp đặt các chỗ ngồi, cho bố trí lu nước, thắp sáng cây đèn dầu, 
roi đã đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đã đanh lê đức Thê Tôn roi đứng 
một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở tại Pātaligāma đã nói với đức Thế 
Tôn điều này:

7 Pātaligāma là một làng (gāmā) thuộc xứ Magadha, nay là thành phố Patna, Ấn Độ (ND).

一 Bạch Ngài, nhà nghỉ trọ đã trải thảm toàn bộ với thảm trải, các chỗ ngồi 
đã được cho sắp đặt, lu nước đã được cho bo trí, cây đèn dầu đã được thắp sáng.
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Bạch Ngài, bây giờ là thời điểm của việc gì xin đức Thế Tôn hãy suy tính về 
việc ấy.

Sau đó9 đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi cùng với đại chúng Tỳ-khưu 
đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã rửa sạch hai bàn chân rồi đi vào nhà nghỉ trọ 
và ngoi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, mặt nhìn ve hướng Đông. Hội chúng 
Tỳ-khưu cũng đã rửa sạch các bàn chân, roi đi vào nhà nghỉ trọ và ngôi xuổng 
chỗ bức tường ở phía Tây, mặt nhìn về hướng Đông và có đức Thế Tôn trong 
tầm nhìn. Các cư sĩ ở tại Pātaligāma cũng đã rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào 
nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía Đông, mặt nhìn về hướng Tây 
và có đức Thế Tôn trong tầm nhìn.

29. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các cư sĩ ở tại Pātaligāma rằng:
一 Này các cư sĩ, đây là năm điêu tai hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng vê giới. 

Năm điêu ây là gì? Này các cư sĩ, ở đây, kẻ ác giới có sự hư hỏng vê giới gánh 
chịu sự mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân xao lãng. Đây là điều tai hại thứ 
nhất của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa 
là tiêng đôn xâu xa của kẻ ác giới có sự hư hỏng vê giới lan rộng. Đây là điêu 
tai hại thứ nhì của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới.

Này các cư si, còn có điêu khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng vê giới đi 
vào tập thể nào khác, dầu là tập thể những người Sát-đế-lỵ, dầu là tập thể những 
người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các Sa-môn5 kẻ ấy đi 
vào thiêu sự tự chủ và trở nên bôi roi. Đây là điêu tai hại thứ ba của kẻ ác giới 
có sự hư hỏng về giới. Này các cư si, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự 
hư hỏng vê giới bị mê muội khi từ trân. Đây là điêu tai hại thứ tư của kẻ ác giới 
có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự 
hư hỏng về giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn bất 
hạnh, cõi khô, nơi trừng phạt, địa ngục. Đây là điêu tai hại thứ năm của kẻ ác 
giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới 
có sự hư hỏng ve giới.

30. Này các cư si, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành 
tựu vê giới. Năm điêu ây là gì? Này các cư si, người giữ giới có sự thành tựu vê 
giới thành tựu số lượng lớn về tài sản do nguyên nhân không xao lãng. Đây là 
điêu lợi ích thứ nhát của người giữ giới có sự thành tựu vê giới. Này các cư si, 
còn có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới có sự thành tựu về 
giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nhì của người giữ giới có sự thành tựu ve 
giới. Này các cư si, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới đi vào tập thể nào khác, dầu là tập thể những người Sát-đế-lỵ, dầu là tập thể 
những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các Sa-môn, 
người ây đi vào có sự tự chủ và không có bôi roi. Đây là điêu lợi ích thứ ba của 
người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là 
người giữ giới có sự thành tựu ve giới không bị mê muội khi từ trần. Đây là điều 
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lợi ích thứ tư của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ5 còn có 
điêu khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu vê giới khi thân này bị tan rã, 
sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn an vui, cõi trời, cõi người. Đây là điều lợi 
ích thứ năm của người giữ giới có sự thành tựu ve giới. Này các cư sĩ, đây là 
năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu về giới.

31. Sau đó, khi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm phân khởi 
cho các cư sĩ ở tại Pātaligāma băng bài pháp thoại đên tận đêm khuya, đức Thê 
Ton đã giai tan [bao rang]:

一 Này các cư sĩ, đêm đã khuya. Bây giờ là thời điểm của việc gì thì các 
ngươi hãy suy tính vê việc áy.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Các cư sĩ ở tại Pātaligāma nghe theo đức Thế Tôn, đã tư chỗ ngồi đứng dậy, 

đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, khi các cư 
sĩ ở tại Pātaligāma ra đi không lâu, đức Thế Tôn đã đi vào ngôi nhà trống vắng.

32. Vào lúc bấy giờ, Sunīdha và Vassakāraṃ hai vi quan đại thần xứ Magadha 
cho xây thành lũy ở Pātaligāma để ngăn cản người Vajjī. Và đức Thế Tôn, sau 
khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bang thiên nhãn thanh tịnh vượt xa 
loài người, đã nhìn thấy nhiều vị trời đang chiếm giữ các khu vực ở Pātaligāma. 
Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào, thì các vi sai khiến tâm của 
các quan đại than của các vị vua có oai lực lớn ở khu vực đó cho xây các dinh 
thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến 
tâm của các quan đại thần của các vi vua có oai lực trung bình ở khu vực đó 
cho xây các dinh thự. Các vi trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào thì các 
vị sai khiến tâm của các quan đại than của các vị vua có oai lực kém ở khu vực 
đó cho xây các dinh thự.

33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:
-Này Ānanda, những ai là người cho xây thành lũy ở Pātaligāma vậy?
—Bạch Ngài, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha cho 

xây thành lũy ở Pātaligāma để ngăn cản người Vajjī.
一 Này Ānanda, cũng giống như là đã thỉnh ý với chư thiên ở cõi Tāvatimsa, 

này Ānanda, tương tợ như thế, Sunīdha và Vassakāraṃ hai vị quan đại thần xứ 
Magadha đã cho xây thành lũy ở Pātaligāma để ngăn cản người Vajjī. Này 
Ānanda, ở đây, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bằng thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trên loài người, Ta đã nhìn thấy nhiều vị trời đang chiếm giữ 
các khu vực ở trong Pātaligāma. Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực 
nào, thì các vi sai khiên tâm của các quan đại thân của các vị vua có oai lực 
lớn ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vi trời có oai lực trung bình chiếm 
giữ khu vực nào, thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua 
có oai lực trung bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực 



VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẦM 疑 297

kém chiêm giữ khu vực nào thì các vị sai khiên tâm của các quan đại thân của 
các vị vua có oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Này Ānanda, cho 
đến tận lãnh thổ của những người Ariyan và đến tận con đường của những nhà 
thương buôn, Pātaliputta này sẽ trở thành thành phố hàng đầu, là nơi bốc dở các 
loại hàng hóa. Này Ānanda, thành Pātaliputta sẽ xảy ra ba tai họa hoặc do lửa, 
hoặc do nước, hoặc do sự chia hai từ trong nội bộ.

34. Sau đó, Sunīdha và Vassakāra, hai vi quan đại thần xứ Magadha đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: "Xin Ngài Gotama hãy nhận lời chúng tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.59 Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im 
lăng. Khi ấy, Sunīdha và Vassakāra, hai vi quan đại thần xứ Magadha sau khi 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn đã ra đi.

35. Sau đó5 Sunīdha và Vassakāra, hai vi quan đại thần xứ Magadha đã cho 
chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm rồi cho người thông 
báo thời giờ đến đức Thế Tôn: "Bạch Ngài Gotama, đã đến giơ, thức ăn đã 
chuẩn bị xong." Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi 
đi đen nơi phân phoi thức ăn của Sunīdha và Vassakāra, hai vi quan đại thần xứ 
Magadha sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội 
chúng Ty-khtru.

36. Khi ấy, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng, loại mem. Đên khi đức Thê Tôn đã thọ thực xong, có 
bàn tay đã rời khỏi bình bát, hai vị quan đại thần đã ngồi xuống một bên. Khi 
Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thân xứ Magadha đã ngôi xuông một bên, 
Đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến hai vị quan đại thần bằng những lời kệ này:

37. “d tại khu vực nào, chỗ trú ngụ được sắp đặt cho các bậc có bản chất 
sáng suốt, tại nơi ấy, sau khi dâng thức ăn đến các vị có giới thu thúc, hành 
Phạm hạnh.

38. Nên tỏ sự kính trọng đến chư thiên đã ngụ ở nơi ấy. Chư thiên ấy, được 
cúng dường, sẽ cung dường người ấy, được tôn kính, sẽ tôn kính người ấy.

39. Do đó, chư thiên thương mên người áy, như người mẹ thương xót đứa 
con trai ruột thịt. Được chư thiên thương mến, người ấy sẽ luôn luôn gặp được 
các điều tốt lanh."

40. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến Sunĩdha và Vassakāra, hai vi quan 
đại thần xứ Magadha bằng những lời kệ này9 đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, Sunĩdha và Vassakāra, hai vị quan đại 
thần xứ Magadha đã đi theo phía sau đức Thế Tôn [nghĩ rằng]: "H6m nay, Sa- 
môn Gotama đi ra bằng cửa thành nào thì cửa thành ấy sẽ có tên là cửa thành
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Gotama, và băng qua sông Gañgā băng bên tàu nào thì bên tàu ây sẽ có tên là 
bến tàu Gotama.,, Sau đó, cửa thành nào mà đức Thế Tôn đã đi ra, cửa thành 
ấy đã có tên là cửa thành Gotama. Rồi đức Thế Tôn đã đi đến sông Gañgā. Vào 
lúc bấy giờ, sông Gañgā luôn tràn đầy, mấp mé bờ khiến chim quạ có thể uống 
nước. Dân chúng, một số đi kiếm thuyền, một số đi kiếm xuồng, một số buộc 
thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia.

41. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những người ấy, một số đang đi kiếm thuyền, 
một sô đang đi kiêm xuồng, một sô đang buộc thành chiêc bè với ước muôn 
đi từ bờ này sang bờ kia. Sau khi nhìn thấy, cũng giống như người đàn ông có 
sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã 
được duỗi ra; tương tợ như thế, đức Thế Tôn đã biến mất tại bờ bên này của 
sông Gañgā và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội chúng Tỳ-khưu. Sau 
đó, khi đã biết sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm 
hứng này:

42. 一 Những người băng qua biên cả ao hô, sau khi xây dựng cây câu vượt 
qua các hồ nhỏ. [Trong khi] người còn đang buộc chiếc bè nhỏ thì các bậc trí 
đã vượt qua [bờ kia].

43. Sau đó, đức Thế Tôn đã ngự đến Kotigāma. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn ngụ 
tại Kotigāma. ở đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu5 do sự không giác ngộ, không thấu triệt được bốn chân 
lý cao thượng, chính vì như thế mà ngay cả Ta và các ngươi đã trải qua, đã luân 
hồi thời gian dài thăm thẳm. Bốn điều ấy là gì? Này các Tỳ-khiru? do sự không 
giác ngộ, không thấu triệt được chân lý cao thượng của khổ, chính vì như thế 
mà ngay cả Ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hoi thời gian dài thăm thẳm. 
・・・(nt)・・・ Chân lý cao thượng của nguồn gốc sanh khởi của khô,…(nt)…Chân 
lý cao thượng của sự chấm dứt của khổ, ...(nt)..・ Chân lý cao thượng của sự 
thực hành đưa đên sự châm dứt của khô, chính vì như thê mà ngay cả Ta và các 
ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Này các Tỳ-khưu, chân 
lý cao thượng của khô này đây đã được giác ngộ, đã được thâu triệt; chân lý 
cao thượng của nguồn gốc sanh khởi của khổ đã được giác ngộ, đã được thấu 
triệt; chân lý cao thượng của sự chấm dứt của khổ đã được giác ngộ, đã được 
thau triệt; chân lý cao thượng của sự thực hành đưa đen sự cham dứt của kho đã 
được giác ngộ, đã được thấu triệt, [thì] nỗi khao khát về sự tái sanh đã được cắt 
đứt5 loi đưa đến sự tái sanh đã cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa.

44. "Do không nhìn thấy đúng theo bản thể của bốn chân lý cao thượng, nên 
bị luân hồi dài thăm thẳm trong những lần tái sanh kiếp này kiếp khác.

45. IGìi những điều này đây đã được nhìn thấy thì lối dẫn đi tái sanh không 
còn, nguồn sanh khổ đã đoạn, giờ đây không còn tái sanh nữa.^^

46. Nàng kỹ nữ Ambapālī đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đã ngự 
đến Ko(ig互ma." Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapālī đã cho thắng [ngựa vào] những
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Cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi thành Vesālī 
với những cỗ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến đức Thế Ton. Sau khi đã đi bằng 
cỗ xe hết khoảng đường dành cho xe, nàng đã xuống xe rồi làm người bộ hành 
đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đa đanh le đức The Ton roi ngoi xuong 
một bên. Khi nàng đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, 
khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapālī bằng bài pháp 
thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo 
niêm phân khởi băng bài pháp thoại, nàng kỹ nữ Ambapālī đã nói với đức Thê 
Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận 
lời bữa thọ trai vào ngày mai của con." Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ 
im lặng. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapālī hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nen đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi.

47. Các vi dòng dõi Licchavī ở Vesālī đã nghe rằng: "Nghe nói đức Thế Tôn 
đã ngự đến Kotigāma.,, Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavī ở Vesālī đã cho thắng 
[ngựa vao] những co xe vo cung lọng lay, roi bước len co xe vo cung lọng lay, 
sau đó rời khỏi thành Vesālī với những cỗ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến đức 
Thế Tôn. Một số các vị dòng dõi Licchavī chuộng màu xanh, có vẻ bên ngoài 
màu xanh, y phục màu xanh, đồ trang sức màu xanh. Một số các vi dòng dõi 
Licchavī chuộng màu vàng, có vẻ bên ngoài màu vàng, y phục màu vàng, đồ 
trang sức màu vàng. Một số các vị dòng dõi Licchavī chuộng màu đỏ, có vẻ 
bên ngoài màu đỏ, y phục màu đỏ, đồ trang sức màu đỏ. Một số các vị dòng dõi 
Licchavī chuộng màu trăng, có vẻ bên ngoài màu trăng, y phục màu trăng, đô 
trang sức màu trắng.

48. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapālī di chuyển đối đầu gọng xe với gọng xe, 
càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của các 
vương tử rất trẻ tuổi dòng Licchavī. Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavī ấy đã nói 
với nàng kỹ nữ Ambapālī điều này:

一 Này nàng Ambapālī, vì sao nàng lại di chuyển đối đầu gọng xe với gọng 
xe, càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của 
các vương tử rất trẻ tuổi dòng Licchavī của chúng tôi vậy?

一 Này các cậu công tử, chính là vì tôi đã thỉnh mời được hội chúng Tỳ-khưu 
có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.

-Này nàng Ambapālī, hãy nhường lại cho chúng tôi bữa thọ trai ấy với giá 
một trăm ngàn.

一 Này các cậu công tử, cho dù các cậu chịu nhường lại thành Vesālī luôn cả 
dân cư cho tôi, tôi cũng không chịu nhường lại bữa thọ trai.

49. Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavī ấy đã búng ngón tay [nói rằng]: "Dúng 
là cô nàng vườn xoài đã cho chúng ta đo ván roi! Đúng là cô nàng vườn xoài đã 
cho chúng ta đo ván r8i!”
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50. Sau đó, các vị dòng dõi Licchavī ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy các vị dòng dõi Licchavī ấy từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thây đã bảo các vi Tỳ-khưu răng:

一 Này các Tỳ-khưu, chư thiên ở cõi Tāvatimsa chưa được các Tỳ-khưu nhìn 
thấy trước đây. Này các Tỳ-khưu, hãy nhìn tập thể các vị dòng dõi Licchavī. 
Này các Tỳ-khưu, hãy nhìn tập thể các vị dòng dõi Licchavī. Này các Tỳ- 
khưu, hãy so sánh tập thê các vị dòng dõi Licchavī với tập thê chư thiên cõi 
Tāvatimsa.

51. Khi ấy5 sau khi đã đi bằng cỗ xe hết khoảng đường dành cho xe, các vi 
dòng dõi Licchavī ây đã xuồng xe roi làm người bộ hành đi đên gặp đức Thê 
Tôn, sau khi đên đã đảnh lê đức The Ton roi ngoi xuồng mọt ben. Khi họ đã 
ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo 
niêm phân khởi cho các vị dòng dõi Licchavī ây băng bài pháp thoại. Sau đó, 
khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn 
khởi bằng bài pháp thoại, các vi dòng dõi Licchavī ấy đã nói đã với đức Thế 
Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa 
thọ trai vào ngày mai của chúng tôi.

一 Này các vi Licchavī, Ta đã nhận lời nàng kỹ nữ Ambapālī về bữa thọ trai 
vào ngày mai roi.

Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavī ấy đã búng ngón tay [nói rằng]: "Đúng là 
cô nàng vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi! Đúng là cô nàng vườn xoài đã 
cho chúng ta đo ván roi!99 Sau đó, khi đã được hoan hỷ và thỏa mãn với lời nói 
của đức Thế Tôn, các vị dòng dõi Licchavī ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

52. Sau đó, khi đã ngự tại Kotigāma như ý thích, đức Thế Tôn đã đi đến 
Nātikā. Tại nơi ấy, ở Nātikā, đức Thế Tôn ngự tại Giñjakāvasathā (căn nhà bàng 
gạch). Sau đó9 khi trải qua đêm ấy, nàng kỹ nữ Ambapālī đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm trong khu vườn của mình rồi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn:

一 Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.
Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ dâng 

cúng vật thực của nàng kỹ nữ Ambapālī, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

53. Sau đó, nàng kỹ nữ Ambapālī đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đen 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình bát, nàng đã ngồi 
xuồng một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, nàng kỹ nữ Ambapālī đã nói với 
4. r rpl Á qp A 4. • A yđức The Ton điêu nay:
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一 Bạch Ngài, con xin dâng khu vườn Ambavana (vườn xoài) này đến hội 
chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu.

Đức Thế Tôn đã thọ nhận khu vườn.
54. Sau d6, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích và tan niềm 

phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapālī bằng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và đi đến Mahâvana. Tại nơi ấy, ở Vesālī, đức Thế Tôn ngự tại Mahāvanaṃ 
giảng đường Kūtāgāra.

Tụng phẩm Licchavī là thứ ba.

1. Vào lúc bấy giờ, các vị dòng dõi Licchavī rất nổi tiếng đã tụ hội lại ngồi 
chung trong nhà hội họp rồi tán thán đức Phật, tán thán Giáo pháp, tán thán Hội 
chúng bằng nhiều phương thức.

2. Vào lúc bấy giờ, Tướng quân Sīha là đệ tử của Nigantha đã ngồi xuống ở
tập thể ấy. Khi ấy, Tướng quân Sīha đã khởi ý điều này: "Không còn nghi ngờ 
gì nữa, đức Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Chính bởi vì 
các vi dòng dõi Licchavī rất nổi tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà 
hội họp đều tán thán đức Phật, tán thán Giáo pháp, tán thán Hội chúng bằng 
nhiều phương thức như thế; có lẽ ta nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn là bậc 
A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy?” •

3. Sau đó, Tướng quân Sīha đã đi đến gặp Nigantha Nātaputta,  sau khi đến 
đã đảnh lễ Nigantha Nātaputta rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Tướng quân Sīha đã nói với Nigantha Nātaputta điều này:

8

8 Một trong 6 vị đứng đầu 6 nhóm ngoại đạo thời đó (ND).

一 Thưa ngài, tôi muôn đi đên đê diện kiên Sa-môn Gotama.
-Này Sīha, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện kiến 

Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này Sīha, chính Sa-môn 
Gotama là người thuyêt vê không hành động, giảng vê pháp không hành động 
và huân luyện các đệ tử với điêu ây.

Khi ấy, ước muốn đi đến để diện kiến đức Thế Tôn của Tướng quân Sīha 
đã được lắng dịu đi.

4. Đen lần thứ nhì, ...(nt)... Đen lần thứ ba, các vị dòng dõi Licchavī rất 
nổi tiếng đã tụ hội lại ngồi chung trong nhà hội họp rồi tán thán đức Phật, tán 
thán Giáo pháp, tán thán Hội chúng bằng nhiều phương thức. Đen lần thứ ba 
Tướng quân Sīha đã khởi ý điều này: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đức Thế 
Tôn ấy phải la bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Chính bởi vì các vi dòng dõi 
Licchavī rất nổi tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà hội họp đều tán 
thán đức Phật, tán thán Giáo pháp, tán thán Hội chúng bang nhiều phương 
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thức như thế. Những người Nigantha dầu có được hỏi ý kiến hay không được 
hỏi ý kiến thì sẽ làm được điều gì đối với ta? Có lẽ ta không cần hỏi ý kiến 
các Nigantha và nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn là bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giấc ấy?”

5. Sau đó, vào lúc xế trưa, Tướng quân Sīha cùng với năm trăm cỗ xe đã 
rời thành Vesālī để diện kiến đức Thế Tôn. Sau khi đã đi bằng cỗ xe hết khoảng 
đường dành cho xe, Tướng quân Sīha đã xuống xe rồi làm người bộ hành đi đến 
gặp đức Thê Tôn, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuổng mọt ben. 
Khi ngồi xuống một bên, Tướng quân Sīha đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, tôi được nghe răng: "Sa-môn Gotama là người thuý ét vê không 
hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử với điều 
ấy." Bạch Ngài, những người nào đã nói như vầy: uSa-môn Gotama là người 
thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các 
đệ tử với điều ấy", bạch Ngài, phải chăng những người ấy nói đúng về đức Thế 
Tôn, không gièm pha đức Thế Tôn với sự sai trái và tuyên bố về pháp phù hợp 
với pháp [của Ngài] không? Và phải chăng bất cứ người nào sống theo pháp 
CÓ lời nói hợp với giáo lý đêu không phải là đôi tượng đê chê bai? Bạch Ngài, 
chúng tôi thật tình không có ý lên án đức Thế Tôn.

6. 一 Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thuyết về khôngA r \ r

hành động, giảng vê pháp không hành động và huân luyện các đệ tử với điêu ây."
7. Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng 

đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thuyết về hành động,
. D 1 \ 1 r A , 人 D , . .、 , .

giảng vê pháp hành động và huân luyện các đệ tử với điêu ây."
8. Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng 

đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-m6n Gotama là người thuyết về đoạn diệt, 
giảng về pháp đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.”

9. Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng 
đắn về Ta thì có thể nói rằng: 66Sa-môn Gotama là người có sự ghê tởm, giảng 
về pháp ghê tởm và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.”

10. Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đan về Ta thì có thể nói rang: "Sa-môn Gotama là người cách ly, giảng về 
pháp cách ly và huân luyện các đệ tử với điêu ây."

11. Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, giảng 
về pháp thiêu đốt và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.”

12. Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào 
thai, giảng vê pháp thoát khỏi bào thai và huân luyện các đệ tử với điêu ây."
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13. Này Sīha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người tự tin, giảng về 
pháp tự tin và huân luyện các đệ tử với điêu 2y."

14. Này Sīha, thê nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thuyết về 
không hành động, giảng vê pháp không hành động và huân luyện các đệ tử với 
điều ấy”？ Này Sīha, bởi vì Ta giảng về không hành động của thân làm ác? của 
miệng nói ác, của ý nghĩ ác; Ta giảng vê không hành động của các pháp ác, bát 
thiện có nhiều dạng. Này Sīha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong 
khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa・m6n Gotama là người 
thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các 
đệ tử với điều ấy."

/ r

15. Này Sīha, thê nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thuyết về 
hành động, giảng vê pháp hành động và huân luyện các đệ tử với điêu 2y”？ Này 
Sīha, bởi vì Ta giảng về hành động của thân làm thiện, của miệng nói thiện, của 
ý nghĩ thiện; Ta giảng về hành động của các thiện pháp dưới nhiều dạng. Này 
Sīha, đây là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng đan vê 
Ta thì có thê nói răng: "Sa-m6n Gotama là người thuyêt vê hành động, giảng vê 
pháp hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.”

16. Này Sīha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thuyết về 
đoạn diệt, giảng vê pháp đoạn diệt và huân luyện các đệ tử với điêu ây”？ Này 
Sīha, bởi vì Ta giảng về sự đoạn diệt của luyến ái, của sân, của si; Ta giảng về 
sự đoạn diệt của các pháp ác, bất thiện có nhiều dạng. Này Sīha, đây là pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói 
răng: "Sa-môn Gotama là người thuyêt vê đoạn diệt, giảng vê pháp đoạn diệt 
và huấn luyện các đệ tử với điều ấy."

17. Này Sīha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: "Sa-môn Gotama là người có sự ghê 
tởm, giảng về pháp ghê tởm và huấn luyện các đệ tử với điều ấy"? Này Sīha, 
bởi vì Ta ghê tởm với việc làm ác của thân, với lời nói ác của miệng, với suy 
nghĩ ác của ý; Ta giảng pháp ve điều ghê tởm trong sự tạo thành các pháp 
ác, bất thiện có nhiều dạng. Này Sīha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa・m6n Gotama 
là người có sự ghê tởm, giảng vê pháp ghê tởm và huân luyện các đệ tử với 
điều ấy."

18. Này Sīha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: "Sa-môn Gotama là người cách ly, 
giảng về pháp cách ly và huấn luyện các đệ tử với điều ấy"? Này Sīha, bởi vì 



304 ❖ ĐẠI PHẨM

Ta giảng pháp vê sự cách ly đôi với luyên ái, đôi với sân, đôi với si; Ta giảng 
pháp vê sự cách ly đôi với các pháp ác, bát thiện có nhiêu dạng. Này Sīha, đây 
là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có 
thể nói rằng: "Sa-mon Gotama là người cách ly, giảng về pháp cách ly và huấn 
luyện các đệ tử với điều ấy."

19. Này Sīha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, 
giảng về pháp thiêu đốt và huấn luyện các đệ tử với điều ấy,5? Này Sīha, Ta 
giảng về các pháp ác và bất thiện là việc làm ác của thân, lời nói ác của miệng, 
suy nghĩ ác của ý cần được thiêu đốt. Này Sīha, người nào có các pháp ác và bất 
thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt 
nót đã bị bứng góc, đã bị làm cho không còn sự sông, không còn các điêu kiện 
sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ây là "người thiêu d6t." Này Sīha, các 
pháp ác và bát thiện cân được thiêu đót của Như Lai đã được diệt tận, các rê đã 
được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bi làm cho không còn sự sống, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Sīha, đây là pháp môn

ĩ e ， y : 9 、
mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng dăn vê Ta thì có thê nói răng: 
"Sa-môn Gotama là người thiêu đót, giảng vê pháp thiêu đót và huân luyện các 
đệ tử với điều ấy.”

20. Này Sīha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: "Sa-môn Gotama là người thoát khỏi 
bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai và huấn luyện các đệ tử với điều 
Oy"? Này Sīha, sự sanh vào bào thai trong ngày vi lai của người nào, tức là sự 
tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây 
thót nót đã bị bứng góc, đã bị làm cho không còn sự sông, không còn các điêu 
kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ấy là "người thoát khỏi bào thai." 
Này Sīha, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của Như Lai, tức là sự hiện 
hữu lần nữa và là sự tái sanh đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây 
thót not đã bị bứng gôc9 đã bị làm cho không còn sự sông, không còn các điêu 
kiện sanh khởi trong tương lai. Này Sīha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là 
người thoát khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai và huấn luyện các 
đệ tử với điều ấy."

21. Này Sīha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: "Sa-m6n Gotama là người tự tin, giảng 
về pháp tự tin và huấn luyện các đệ tử với điều ấy"? Này Sīha, bởi vì Ta là 
người tự tin, Ta giảng về sự tự tin với sự tự tin tối thượng và huấn luyện các đệ 
tử với điêu ây. Này Sīha, đây là pháp môn mà với pháp môn ây5 trong khi nói 
một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người tự tin, 
giảng vê pháp tự tin và huân luyện các đệ tử với điêu ây."
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22. Khi được nói như thế, Tướng quân Sīha đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 

giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối [nghĩ rằng]: "Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dang"; tương tợ như thế, pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

23. - Này Sīha, ông hãy tiên hành việc suy xét. Việc suy xét đôi với những 
người nổi tiếng như ông là tốt đẹp.

一 Bạch Ngài, với lời nói này của đức Thế Tôn, con càng thêm hoan hỷ và 
phấn khởi; bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như vầy: "Này Sīha, ông hãy tiến 
hành việc suy xét. Việc suy xét đối với những người nổi tiếng như ông là tốt 
dẹp.” Bạch Ngài, bởi vì các ngoại đạo sau khi thâu nhận con làm đệ tử có thể 
vác cờ đi khắp cả Vesālī [rêu rao] rằng: "Tướng quân Sīha đã trở thành đệ tử 
của chúng t6i!" thế mà đức Thế Tôn đã nói với con như vầy: "Này Sīha, ông 
hãy tiên hành việc suy xét. Việc suy xét đôi với những người nôi tiêng như ông 
là tốt đẹp y Bạch Ngài, lần thứ nhì con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, 
Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư 
sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

24. 一 Này Sīha, lâu nay gia đình ông là nguôn nước cho những người
r e r r y

Nigantha, vì thê đôi với những người ây, ông nên suy nghĩ đên vật thực cân 
được bố thí khi họ đi đến.

一 Bạch Ngài, với lời nói này của đức Thế Tôn, con càng thêm hoan hỷ và 
phấn khởi bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như vầy: "Này Sīha, lâu nay gia 
đình ông là nguồn nước cho những người Nigantha, vì the đoi với những người 
ấy, ông nên suy nghĩ đến vật thực cần được bố thí khi họ đi đến.,,

25. Bạch Ngài, con đã được nghe điều này, Sa-môn Gotama đã nói như 
vầy: "Vật bố thí chỉ nên dâng đến Ta thôi, vật bố thí không nên dâng đến 
những người khác. Vật bố thí chỉ nên dâng đến các đệ tử của Ta thôi, vật bố
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thí không nên dâng đên các đệ tử của những người khác. Đã dâng đên riêng 
Ta thôi thì có quả báo lớn, đã dâng đến những người khác thì không có quả 
báo lớn. Đã dâng đến các đệ tử của Ta thôi thì có quả báo lớn, đã dâng đến các 
đệ tử của những người khác thì không có quả báo lớn", thế mà đức Thế Tôn 
lại khuyến khích con việc bố thí cho những người Nigantha. Bạch Ngài, tuy 
nhiên, trong trường hợp này, chúng con sẽ biết thời điểm. Bạch Ngài, lần thứ 
ba con đây xin đi đên nương nhờ đức Thê Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ- 
khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ 
hôm nay cho đến trọn đời.
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26. Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến Tướng quân Sīha. 
Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết 
về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc 
xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được Tướng quân Sīha có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uôn năn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như 
tâm vải đã được làm sạch, không còn vét nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thê, ngay tại chô ngôi ây, pháp nhãn không nhiêm bụi trân, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến Tướng quân Sīha: "Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

27. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cần sự trợ duyên 
của người khác, Tướng quân Sīha đã nói với đức Thế Tôn điều này:

- Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa trai phạn 
của con vào ngày mai.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lăng. Khi ấy, Tướng quân Sīha 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

28. Sau đó, Tướng quân Sīha đã ra lệnh cho người đàn ông nọ rằng:
一 Này ngươi, hãy đi và tìm [mua] loại thịt đã được làm sẵn.
Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Tướng quân Sīha đã cho chuẩn bị sẵn sàng 

thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mem, roi cho người thông báo thời giờ đên 
r

đức The Tôn:
一 Bạch Ngài, đã đên giờ, thức ăn đã chuân bị xong.
Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh

-r r X A e ~

của Tướng quân Sīha, sau khi đên đã ngôi xuông ở chô ngôi được sáp đặt săn 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

29. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người Nigantha, từ đường phố [này] đến 
đường phố [khác], từ giao lộ [này] đến giao lộ [khác], huơ tay kêu gào rằng: 
"Hôm nay, Tướng quân Sīha đã giết con thú lớn và làm bữa trai phạn cho Sa- 
môn Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều ấy, vẫn thọ dụng thịt đã được 
làm có liên quan [đến mình]; [đó là] nghiệp có tính cách liên d&i."

30. Sau đó, có người đàn ông nọ đã đi đến gặp Tướng quân Sīha, sau khi 
đên đã thì thâm vào tai của Tướng quân Sīha răng:

一 Thưa Tướng quân, ngài có biêt không? Những người Nigantha ây, từ 
đường phô [này] đên đường phô [khác], từ giao lộ [này] đên giao lộ [khác], huơ 
tay kêu gào rằng: "H6m nay, Tướng quân Sīha đã giết con thú lớn và đã làm 
bữa trai phạn cho Sa-môn Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều ấy, vẫn 
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thọ dụng thịt đã được làm có liên quan [đến mình]; [đó là] nghiệp có tính cách 
liên

31. - Ông bạn ơi, thôi đi! Đã từ lâu nay, các ngài Đại đức ấy có ý muốn phỉ 
báng đức Phật, có ý muôn phỉ báng Giáo pháp, có ý muôn phỉ báng Hội chúng. 
Nhung các ngài Đại đức ấy không lượng sức, phí công, láo khoét, trong khi vu 
khống với điều không thật mà vẫn không làm tổn hại được đức Thế Tôn ấy. Và 
chúng tôi, cho dầu vì lý do sống còn, cũng không cố ý tước đoạt mạng sống của 
chúng sanh.

32. Sau đó, Tướng quân Sīha đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tỳ- 
khưu có đức Phật đứng đâu, với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mem. Đên khi 
đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình bát, Tướng quân Sīha 
đã ngồi xuống một bên. Khi Tướng quân Sīha đã ngồi xuống một bên? đức Thế
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Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm phân khởi cho Tướng quân 
Sīha băng bài pháp thoại, roi đã từ chô ngôi đứng dậy và ra đi.

33. 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, trong khi biết thịt được làm [giết] có liên quan [đến 
bản thân] thì không nên thọ dụng; vị nào thọ dụng thì phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thọ dụng] cá và thịt có được ba điều tuyệt đối thanh 
tịnh: Không được thay, không được nghe, không nghi ngờ.9

9 Nếu cá và thú ấy bị giết với sự xác định là sẽ làm thức ăn cho một cá nhân nào đó thọ dụng thì cá nhân 
người ấy không nên an (ND).

34. Vào lúc bấy giờ, thành Vesālī có sự sung túc về vật thực, các vụ mùa tốt 
đẹp, vật thực kiếm được dễ dàng, sự sinh sống được dễ dàng bằng sự mót nhặt 
hoặc sự tốt bụng [của người khác].

35. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có 
ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Những điều gì mà Ta đã cho phép các 
Tỳ-khưu trong lúc khó khăn vê vật thực, mùa màng bị thát thu, vật thực kiêm 
được khó khăn như là [vật thực] đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên], đã 
được nau ở bên trong [khuôn viên], đã được tự mình nau, do việc thọ lãnh [trái 
cây] đã được nhặt lên, [vật thực] đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được 
thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, phải chăng 
ngay cả hôm nay, các Tỳ-khưu vân còn thọ dụng những thứ ây?99

36. Sau đó, vào lúc chiều tối, khi xuất khỏi thiền tịnh, đức Thế Tôn đã bảo 
Đại đức Ānanda rằng:

—Này Ānanda, những điều gì mà Ta đã cho phép các Tỳ-khưu trong lúc khó 
khăn vê vật thực, mùa màng bi thát thu, vật thực kiêm được khó khăn như là 
[vật thực] đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên], đã được nấu ở bên trong 
[khuôn viên], đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh [trái cây] đã được nhặt lên, 
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đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc 
ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, phải chăng ngay cả hôm nay, các Tỳ-khưu vẫn 
còn thọ dụng những thứ ấy?

一 Bạch đức Thế Tôn, các vị vẫn thọ dụng.
37. 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, những điêu gì mà Ta đã cho phép các Tỳ-khưu trong 

lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bi thất thu, vật thực kiếm được khó khăn 
như là [vật thực] đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên], đã được nấu ở bên 
trong [khuôn viên], đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh [trái cây] đã được 
nhặt lên, [vật thực] đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước 
bữa ăn? đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, kể từ hôm nay Ta hủy bỏ 
những điều ấy. Này các Tỳ-khiru, không nên thọ dụng [vật thực] đã được tích 
trữ ở bên trong [khuôn viên], đã được nâu ở bên trong [khuôn viên], đã được tự 
mình nấu, do việc thọ lãnh [trái cây] đã được nhặt lên; vi nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng [vật thực] đã được đem lại 
từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước bữa ăn? đã được mọc ở rừng, đã được 
mọc ở ho nước; vị nào thọ dụng thì nên được hành xử theo pháp.

38. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng 
nhiêu muôi, dâu ăn, gạo lức và vật thực loại cứng roi đánh xe quây thành vòng 
tròn ở phía bên ngoài cổng lớn của tu viện và chờ đợi [nghĩ rằng]: "Khi nào 
chúng tôi nhận được phiên, chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn.” Và có đám 
mây đen lớn kéo đen.

39. Khi ấy, những người ấy đã đi đến gặp Đại đức Ānanda, sau khi đến đã 
nói với Đại đức Ānanda điều này:

一 Thưa ngài Ānanda, ở đây, nhiêu muôi, dâu ăn, gạo lức và vật thực loại 
cứng đã được chất trong các xe hàng và chúng đang còn đó. Giờ có đám mây 
đen lớn kéo đến. Thưa ngài Ānanda, vậy chúng tôi nên thực hành như thế nào?

40. Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này Ānanda, như thế thì hội chúng hãy chỉ đinh trú xá ở ven rào là khu 

vực làm thành được phép; hãy tích trữ vật mà hội chúng mong muốn ở nơi ấy, 
[có thể] là trú xá, hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc 
hang động. Và này các Tỳ-khưu, nên được chỉ định như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên [như vày] là khu vực làm thành 
được phép. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên [như vây] là khu vực làm thành được phép. Đại đức nào đông ý việc chỉ 
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định tru xá tên [như vầy] là khu vực làm thành được phép xin im lặng; vi nào 
không đồng ý có thể nói lên.

Trú xá tên [như vầy] đã được hội chúng chỉ định là khu vực làm thành được 
phép. Sự việc được hội chúng đồng ỷ nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.^

41. Vào lúc bấy giờ, ngay tại chỗ đã được chỉ đinh là khu vực làm thành 
được phép, dân chúng nâu các loại cháo, nâu các món thức ăn, chuân bị các 
món súp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi.

42. Sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn đã nghe 
tiêng ôn ào5 tiêng âm L tiêng kêu của những con quạ, sau khi nghe đã hỏi Đại 
đức Ānanda rằng:

-Này Ānanda, tiêng ôn ào, tiêng âm ĩ ây, tiêng kêu của những con quạ là 
gì vậy?

一 Bạch Ngài, hiện nay dân chúng nấu các loại cháo, nấu các món thức ăn5 
chuân bị các món súp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi ngay tại chô đã 
được chỉ định là khu vực làm thành được phép; bạch The Tôn, đó chính là tiếng 
ôn ào, tiêng âm i, tiêng kêu của những con quạ.

43. 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, không nên sử dụng khu vực làm thành được phép đã 
được chỉ định; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu5 Ta cho 
phép ba loại khu vực làm thành được phép là loại do sự công bố, loại do sự ngẫu 
nhiên và loại có liên quan gia chủ.

44. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Yasoja bị bệnh. Các dược phẩm thuộc về nhu
cầu của vị ấy được mang đến. Các vi Tỳ-khưu đã tích trữ chúng ở bên ngoài 
[khuôn viên]. Các con thú hoang đã ăn đi. Những kẻ trộm đã lấy đi. Các vi đã 
J A I • O Ậ 1 外一一 4,一一 Ả A 一trình sự việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sử dụng khu vực làm thành được phép đã 
được chỉ định. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bốn loại khu vực làm thành được 
phép là loại do sự công bố, loại do sự ngẫu nhiên, loại có liên quan đến gia chủ 
và loại đã được chỉ đinh.

Tụng phẩm Sīha là thứ tư.

1. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vị ấy 
có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa 
rồi, vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi 
xuống và làm ngập đầy kho lúa.



310 ❖ ĐẠI PHẨM

2. Người vợ có năng lực thân thông như vây: Sau khi ngôi xuông bên cạnh 
cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một ãỊhaka và có một phần súp, nàng phân 
phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công và người hầu; cho đến khi nào nàng 
chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết.

3・ Cậu con trai có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa 
chỉ một ngàn đồng, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ5 người làm công và 
người hầu; cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn [tiền].

4. Cô con dâu có năng lực thân thông như vây: Sau khi ngôi xuông bên cạnh 
chỉ một cái giỏ có dung tích bốn dom. nàng cho nô tỳ, người làm công và người 
hầu lương thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn 
không cạn.

5・ Người tớ trai có năng lực thân thông như vây: Khi anh ta kéo cày một 
đường thì bảy luống cày xuất hiện.

6. Đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã nghe rằng: "Nghe nói trong 
vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vi 
ây có năng lực thân thông như vây: Sau khi gội rửa đâu và bảo người quét kho 
lúa roi vị ây ngôi xuông ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời 
rơi xuống và làm ngập đày kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông như vầy: 
Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một âỊhaka và 
có một phần súp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công và người 
hâu; cho đên khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vân không hét. Cậu con trai 
có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa chỉ một ngàn đồng, 
cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công và người hâu; cho đên khi 
nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái tui vẫn không cạn [tiền]. Cô con 
dâu có năng lực thân thông như vây: Sau khi ngôi xuông bên cạnh chỉ một cái 
giỏ có dung tích bốn dom. nàng cho nô tỳ, người làm công và người hầu lương 
thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. 
Người tớ trai có năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một đường 
thì bảy luống cày xuất hiện,^,

7. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã bảo viên quan đại thần 
nọ là vị tong quản rang:

一 Này khanh, nghe nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka 
cư ngụ ở thành phô Bhaddiya. Vị ây có năng lực thân thông như vây: Sau khi 
gội rửa đâu và bảo người quét kho lúa roi vị ây ngôi xuổng ở bên ngoài cánh 
cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người 
vợ ...(nt)... Cậu con trai ...(nt)... Cô con dâu ...(nt)…Người tớ trai có năng lực 
thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện. 
Này khanh, hãy đi! Hãy biết rằng đích thân trẫm xem xét như thế nào thì ngươi 
sẽ xem xét như the ấy!



VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM ❖ 311

8. - Tâu Đại vương, xin tuân lệnh!
Rồi viên quan đại thần ấy nghe theo đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 

cùng với đội quân gồm bốn loại binh chủng đã khởi hành đi thành phố Bhaddiya, 
tuần tự đã đến thành phố Bhaddiya gặp gia chủ Mendaka, sau khi đến đã nói với 
gia chủ Mendaka điều này:

-Này gia chủ, chính ta đã được đức vua ra lệnh răng: "Này khanh, nghe 
nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố 
Bhaddiya. Vị ấy có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo 
người quét kho lúa, rồi vi ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa 
thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. ...(nt)... Người tớ trai có 
năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy luốnệ cày 
xuât hiện. Này khanh, hãy đi và tìm hiểu. Đích thân trẫm xem xét như thê nào 
thì ngươi sẽ xem xét như thế ấy." Này gia chủ, hãy cho chúng ta nhìn thấy năng 
lực thần thông của ngươi.

9. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi 
ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và 
làm ngập đầy kho lúa.

. v、 v- e JF

10. - Này gia chủ, năng lực thân thông của ngươi đã được nhìn thây. Chúng 
ta hãy xem năng lực than thông của vợ ngươi.

Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người vợ rằng:
-Như vậy thì nàng hãy phân phát thức ăn cho đội quân gồm bốn loại binh 

chủng đi.
Khi ấy, sau khi nệồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một 

ālhaka và có một phân Slip, người vợ của gia chủ Mendaka đã phân phát thức 
ăn cho đội quân gồm bốn loại binh chủng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy 
thì cái tô vẫn không hết.

11. 一 Này gia chủ, năng lực thần thông của vợ ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con trai ngươi.

Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con trai rằng:
一 Như vậy thì con hãy trả lương sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh 

chủng đi.
Khi ấy, sau khi cầm một cái túi chứa chỉ một ngàn đồng, người con trai của 

gia chủ Mendaka đã trả lương sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng; 
cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn không cạn [tiền].

12. 一 Này gia chủ, năng lực thân thông của con trai ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con dâu ngươi.

Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con dâu rằng:
一 Như vậy thì con hãy cho đội quân gồm bốn loại binh chủng lương thực 

sáu tháng đi.
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Khi ấy, sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn dom, 
người con dâu của gia chủ Mendaka, nàng đã cho đội quân gồm bốn loại binh 
chủng lương thực sáu tháng; cho đen khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ 
vẫn không cạn.

13. 一 Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi.

-Thưa ngài, năng lực thần thông của người tớ trai của tôi sẽ được nhìn thấy 
ở ngoài ruộng.

一 Này gia chủ, thôi đi. Năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi cũng 
đã được nhìn thấy rồi.

14. Sau đó, viên quan đại thân ây cùng với đội quân gôm bôn loại binh chủng 
đã quay trở về lại thành Rājagaha, rồi đi đến gặp đức Vua Seniya Bimbisâra 
xứ Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Vua Seniya Bimbisâra xứ 
Magadha.

15. Sau đo, khi đã ngự tại thành Vesālī theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi, du hành ve phía Bhaddiya cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vi Tỳ-khiru.

16. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến Bhaddiya. 
Tại nơi đó ở Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Jātiyā.

17. Gia chủ Mendaka đã nghe răng: "Quả thật Ngài Sa-môn Gotama, con 
trai dòng Sakyā, từ dòng dõi Sakyā đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và 
ngụ tại khu rừng Jātiyā. Tiếng đồn tốt đẹp về Ngài Gotama ấy đã được lan rộng 
ra như vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải? Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố 
về thế gian này tính luôn cõi chư thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, 
các hạng chư thiên và loài người. Vị ây thuyêt giảng pháp toàn hảo ở đoạn đâu, 
toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu 
về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tinh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt 
thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy."

18. Sau đó, gia chủ Mendaka đã cho thắng [ngựa vào] những cỗ xe vô cùng 
lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi Bhaddiya với những cỗ xe 
VO cung lộng lay đê diện kiên đức The Ton.

19. Nhiêu du sĩ ngoại đạo đã nhìn thây gia chủ Mendaka từ đàng xa đang đi 
lại, sau khi nhìn thấy đã nói với gia chủ Mendaka điều này:

一 Này gia chủ, ngươi đi đâu vậy?
一 Thưa các ngài, tôi đi để diện kiến đức Thế Tôn là Sa-môn Gotama.
一 Này gia chủ, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện 

kiến Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này gia chủ, chính 
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Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không 
hành động và huân luyện các đệ tử với điêu ây.

20. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã khởi ý điều này: "Theo như cách những 
người du sĩ ngoại đạo này ganh tị thì quả nhiên không còn nghi ngờ về đức Thế 
Tôn ấy là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.” Sau khi đã đi bằng cỗ xe hết khoảng 
đường dành cho xe, gia chủ Mendaka đã xuống xe rồi làm người bộ hành đi 
đen gặp đức The Ton, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuồng mọt 
bên. Khi gia chủ Mendaka đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết pháp 
theo thứ lớp đến gia chủ Mendaka. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố 
thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ô 
nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly.

21. Khi đức Thế Tôn biết được gia chủ Mendaka có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như 
tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nho, có thể nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Mendaka: "Diều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

22. Sau đó5 khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã tham nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo su, không còn cần sự trợ duyên 
của người khác, gia chủ Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường A e \ a Z.L • A ■ r

cho kẻ lạc lôi, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghĩ răng]: "Những ai có mát 
sẽ thấy được các hình dáng”; tương tợ như thế, pháp đã được đức Thế Tôn chỉ rõ 
bang nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đen nương nhờ đức Thế Tôn, 
Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ 
đã đi đên nương nhờ kê từ hôm nay cho đên trọn đời. Bạch Ngài, xin đức Thê 
Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Mendaka 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

23. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng 
thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ đến đức 
The Ton:

—Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bi xong.
24. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư 

gia của gia chủ Mendaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu.
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25. Sau đó, người vợ của gia chủ Mendaka cùng với con trai, con dâu và 
người tớ trai đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những 
người ấy. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, 
bài thuyết về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích 
của việc xuất ly.

26. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn 
nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tinh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như 
tam vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có the nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: "Điều gì có bản tánh được 
sanh lên? toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

27. Khi đã thây được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiêu được pháp, đã 
thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu 
niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người 
khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc loi, đem lại cây đèn dầu nơi bóng toi [nghĩ rang]: "Những ai có 
mắt sẽ thấy được các hình dSng”; tương tợ như thế, pháp đã được đức Thế Tôn 
chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
chúng con là những cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

28. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tỳ- 
khưu có đức Phật đứng đau, với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mem. Đen khi 
đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ Mendaka 
đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Mendaka đã nói 
Vơi đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, con xin dâng vật thực thuơng xuyên đến hội chúng Tỳ-khưu 
có đức Phật đứng đầu cho đến khi nào đức The Tôn còn ngụ tại Bhaddiya.

Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm phấn 
khởi cho gia chủ Mendaka bằng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi.

29. Sau đó, khi đã ngự tại Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn không 
thông báo cho gia chủ Mendaka rồi đã ra di, du hành về phía Añguttarāpa cùng 
với đại chúng Tỳ-khưu gom có một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu.

30. Gia chủ Mendaka đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đang đi du 
hành về phía Añguttarāpa cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị Ty-khưu."
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31. Khi ây, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho những người nô lệ và những 
người làm công rằng:

-Này các người, như thế thì hãy chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu ăn, 
gạo lức và vật thực loại cứng rồi hãy đi đến. Và một ngàn hai trăm năm mươi 
người chăn bò hãy lấy ra một ngàn hai trăm năm mươi con bò cái rồi hãy đi đến. 
Nơi nào chúng ta gặp được đức Thế Tôn, chúng ta sẽ dâng sữa tươi để [Ngài] 
thọ dụng.

r r

32. Sau đó, gia chủ Mendaka đã gặp được đức Thê Tôn ở khu rừng văng 
trên đường đi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khxru.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Mendaka 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã tư chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

33. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng
thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ đến 
A '_一 Ặ T"1 Ađức The Ton:

一 Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bi xong.
34. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ 

cúng dường thức ăn của gia chủ Mendaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ 
ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

35. Khi ấy, ệia chủ Mendaka đã ra lệnh cho một ngàn hai trăm năm mươi 
người chăn bò răng:

一 Này các người, như vậy thì hãy dắt mỗi một con bò cái đến đứng gần mỗi 
một vị Tỳ-khưu. Chúng ta sẽ dâng sữa tươi để [các vị] thọ dụng.

36. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tỳ- 
khưu có đức Phật đứng đau với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mem và sữa 
tươi. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại, không thọ lãnh sữa.

一 Này các Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.
37. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tỳ- 

khưu có đức Phật đứng đàu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm và sữa 
tươi. Đen khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
gia chủ Mendaka đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, có những con đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, 
công việc không được thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Bạch Ngài, 
tốt thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép vật thực đi đường đến các vị Tỳ"khưu.
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm phấn 
khởi cho gia chủ Mendaka bằng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi.

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

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm sản phẩm từ bò là sữa tươi, sữa đông, 
sữa bơ5 bơ đặc, bơ lỏng. Này các Tỳ-khưu, có những con đường, những khu 
rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được thuận tiện nếu đi không 
có vật thực đi đường. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tầm cầu vật thực đi đường 
là gạo lức với vị có nhu cầu về gạo lức, đậu muggā với vị có nhu cầu về đậu 
muggā, đậu māsā với vi có nhu câu vê đậu māsā, muôi với vị có nhu câu vê 
muôi, đường với vị có nhu câu vê đường, dâu ăn với vị có nhu câu vê dâu ăn9 
bơ lỏng với vị có nhu cau ve bơ lỏng. Này các Tỳ-khưu, có những người dân 
có niềm tin, mộ đạo, những người này để tiền vàng ở tay của người làm thành 
được phép [nói rằng]: "Hãy dâng đến ngài Đại đức vật đã làm trở thành được 
phép từ vật này.” Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chấp nhận vật đã làm trở thành 
được phép từ điều ấy, nhưng này các ĩỷ-khưu, Ta không nói rằng: “Vàng và
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bạc có thê được châp nhận, có thê được tâm câu bởi bát cứ cách thức nào.”
39. Sau đó5 trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến Āpana. Đạo 

sĩ bện tóc Keniya đã nghe rằng: "Quả thật Ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng 
Sakyā, từ dòng dõi Sakyā đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và ngụ tại 
Apana. Tiêng đôn tót đẹp vê Ngài Gotama ây đã được lan rộng ra như vây: Đức 
Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, The 
Tôn. Với thăng trí của mình, vị ây chứng ngộ và công bô vê thê gian này tính 
luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư thiên và loài người. ...(nt)... Tốt thay cho việc diện 
kiến các vị A-la-hán như thế ấy.”

40. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã khởi ý điều này: "Ta nên cho người 
đem đến cho Sa-môn Gotama vật gì dây?" Sau đó? đạo sĩ bện tóc Keniya đã 
khởi ý điều này: "Những người ẩn sĩ trước đây là Bà-la-môn9 là những người 
làm ra chú thuật, là những người sử dụng chú thuật, những người ấy có hình 
thức chú thuật cổ điển đã được đọc tụng, đã được nói ra, đã được thực hiện 
mà những người Bà-la-môn hiện nay cũng đọc tụng theo hình thức ấy, nói ra 
theo hình thức ây, giảng giải theo điêu đã được giảng giải, nói lại điêu đã được 
nói, [các vi áy] như là Attaka, Vāmaka, Vāmadeva, Vessāmittā, Yamataggi, 
Añgīrasa, Bhāradvāja, Vāsettha, Kassapa, Bhagu đã không ăn vào buổi tối, 
đã kiêng cữ việc ăn phi thời, các vị ấy chấp nhận các thức uống như thế này. 
Sa-mon Gotama cũng không ăn vào buổi toi và kiêng cữ việc ăn phi thời nên 
Sa-mon Gotama cũng xứng đáng được chap nhận các thức uông như thê này95 
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nên đã cho chuan bi săn sàng nhiêu thức uông và cho người đem đi băng những 
giỏ mang sau vai, roi đi đên gặp đức Thê Tôn, sau khi đên đã tỏ vẻ thân thiện 
với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. 
Khi đã đứng một bên, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này:

—Xin Ngài Gotama hãy thọ lãnh thức uông của tôi.
-Này Keniya, như vậy thì hãy dâng cho các Tỳ-khưu.
Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại, không thọ lãnh.
一 Này các Tỳ-khưu9 hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.
41. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 

Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều loại thức uống. Đen khi đức Thế Tôn 
có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc Keniya đã 
ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho đạo sĩ bện 
tóc Keniya bang bài pháp thoại.

42. Sau đỏ. khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức 
The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi vê bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

一 Này Keniya, hội chúng Tỳ-khưu rất đông, có đến một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ-khưu và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.

Đen lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài Gotama, dâu cho hội chúng Tỳ-khiru rát đông, có đên một 

ngàn hai trăm năm mươi vi Tỳ-khưu và [dầu cho] tôi đã đặt nhiều niềm tin vào 
các vi Bà-la-môn5 xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

一 Này Keniya, hội chúng Tỳ-khưu rất đông, có đến một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ-khưu và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vi Bà-la-môn.

Đen lần thứ ba, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài Gotama, dâu cho hội chúng Tỳ-khưu rát đông có đên một ngàn 

hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu và [dầu cho] tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các 
vị Bà-la-môn, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi vê bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, dạo sĩ bện tóc Keniya 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

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

- Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép tám loại thức uống: Nước xoài, nước mận, 
nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, 
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nước dâu. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tất cả các loại nước cốt trái cây, ngoại 
trừ nước cốt của ngũ cốc. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tất cả các loại nước 
cốt của lá cây, ngoại trừ nước cốt của rau cải nấu chín. Này các Tỳ-khưu5 Ta 
cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa, ngoại trừ nước cốt của bông cây 
cam thảo. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nước cốt của cây mía.

44. Sau d6, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mem tại khu ân cư của minh, roi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn:

-Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bi xong.
Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến khu ẩn 

cư của đạo sĩ bện tóc Keniya, sau khi đên đã ngôi xuông ở chô ngôi được sáp 
đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

45. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đen 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc 
Keniya đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya đang ngồi một 
bên bằng những lời kệ này:

(i) “Các việc cúng tê có sự cúng dường lửa là đứng dâu, kinh cô Sāvittī là đứng 
đâu vê niêm luật, đức vua là đứng đâu loài người, biên cả đứng đâu các con sông.

(ii) Mặt trăng đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng. Đối 
với những người mong mỏi phước đang cúng dường thì hội chúng là đứng d*u."

46. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng những lời 
kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi đã ngự tại 
Apana theo như ý thích, đức Thê Tôn đã ra đi, du hành vê phía Kusinārā cùng 
với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu.

47. Những người dân Mallā ở Kusinārā đã nghe rằng: "Nghe nói đức Thế 
Tôn đi đến Kusinārā cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai trăm 
năm mươi vị T]・khưu.” Họ đã ra quy định là "ai không thực hiện việc đi ra đón 
đức Thế Tôn, hình phạt dành cho người này là năm trăm [tiền].,^

48. Vào lúc bấy giờ, Rojā, người Mallā là bạn của Đại đức Ānanda. Sau đó, 
trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến Kusinārā. Khi ấy, những 
người dân Mallā ở Kusinārā đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn.

49. Sau đó, khi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn, Rojā, người Mallā 
đã đi đến gặp Đại đức Ānanda, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Ānanda rồi đứng 
một bên. Khi Rojā, người Mallā đã đứng một bên, Đại đức Ānanda đã nói với 
Rojā, người Mallā điều này:

一 Này bạn Rojā, thật là tuyệt vời khi bạn đã thực hiện việc đi ra đón đức fTi-| Á r-r-ī △The Ton.
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一 Thưa ngài Ānanda, tôi không có nhiều niềm tin đối với đức Phật, Giáo 
pháp hay Hội chúng. Chỉ vì thân quyên đã ra quy đinh là "ai không thực hiện 
việc đi ra đón đức Thế Tôn, hình phạt dành cho người này là năm trăm [tiền].^, 
Thưa ngài Ānanda, chính vì nỗi lo sợ về hình phạt của thân quyến nên tôi đã 
thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn.

50. Khi ấy, Đại đức Ānanda đã không được hoan hỷ [nghĩ rằng]: "Vi sao 
Rojā, người Mallā lại nói như the?99 Sau đó, Đại đức Ānanda đã đi đến gặp đức 
Thê Tôn, sau khi đên đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuong mọt ben. Khi đã 
ngồi xuống một bên, Đại đức Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, Rojā này người Mallā được nổi tiếng, là người có danh tiếng. 
Những người có danh tiếng như thế nếu có được niềm tin trong Pháp và Luật 
này sẽ có sự thuận lợi lớn. Bạch Ngài, thật tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 

ĩ 9 __ . • 9 ..i, .
làm như thê nào đó đê Rojā, người Mallā có thê an trú niêm tin vào Pháp và 
Luật này.

一 Này Ānanda, điều ấy không phải là việc khó làm đối với đức Như Lai, 
như là việc Rojā, người Mallā có thể an trú niềm tin vào Pháp và Luật này.

51. Sau đó, đức Thế Tôn đã phát ra luồng tâm bác ái đến Rojā, người Mallā 
roi từ chô ngôi đứng dậy và đi vào trú xá. Khi áy, bị xúc chạm bởi luông tâm bác 
ái của đức Thế Tôn, cũng giống như con bê con [đi tìm] bò mẹ; tương tợ như 
thế, Rojā, người Mallā đi đến trú xá này đến trú xá khác, phòng này đến phòng 
khác và hỏi các vị Tỳ-khưu rang:

一 Thưa ngài, bây giờ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy đang 
ngụ ở đâu vậy, bởi vì chung tôi có ý muốn diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
đang Chánh Đẳng Giác ấy?

-Này đạo hữu Rojā, là trú xá có cánh cửa đóng lại kia. Hãy đi đến với sự 
nhẹ nhàng và chớ có vượt qua [cánh cửa], hãy bước vào hành lang, đằng hắng 
và gõ vào thanh cài cửa, rồi đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đạo hữu.

52. Sau đó, Rojā, người Mallā đã đi đến trú xá có cánh cửa đóng lại kia 
với sự nhẹ nhàng, không có vượt qua [cánh cửa], rồi bước vào hành lang, đằng 
hắng và gõ vào thanh cài cửa. Đức Thế Tôn đã mở cánh cửa ra. Khi ấy, Rojā, 
người Mallā đã bước vào trú xá, đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi Rojā, người Mallā đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết pháp 
theo thứ lớp đến Rojā, người Mallā. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố 
thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ô 
nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly.

53. Khi đức Thế Tôn biết được Rojā, người Mallā có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyêt giảng đã được chư Phật khai mở là khô, tập, diệt, đạo. Cũng giông như 
tâm vải đã được làm sạch, không còn vét nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn 
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vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến Rojā, người Mallā: "Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

54. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cần sự trợ duyên 
của người khác, Rojā, người Mallā đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, tốt đẹp thay nếu các ngài Đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là 
y phục, vật thực, chỗ tru ngụ và thuốc men trị bệnh của riêng mình con thôi, 
không phải của người khác.

一 Này Rojā, nêu những người đã thây được pháp với trí tuệ của vị Hữu học, 
với tầm nhìn của vị Hữu học như là ngươi đây thì những người ấy cũng khởi ý 
như vay: "Đương nhiên, các ngài Đại đức có the thọ lãnh vật dụng là y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh của riêng mình chúng ta thôi, không 
phải của người khác." Này Rojā, chính vì điều ấy các vị [Tỳ-khưu] sẽ thọ lãnh 
của chính ngươi và của những người khác nữa.

55. Vào lúc bấy giờ, ở Kusinārā, sự dâng vật thực theo tuần tự của các bữa 
ăn hảo hạng đã được xác lập. Khi ấy, Rojā, người Mallā đã không nhận được 
phiên nên đã khởi ý điều này: "Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở nhà 
ăn không có thì ta nên chuẩn bi món d6?” Sau đó, Rojā, người Mallā trong 
khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy hai món là rau xanh và bánh bột. Khi ấy, 
Rojā, người Mallā đã đi đến gặp Đại đức Ānanda, sau khi đến đã nói với Đại 
đức Ānanda điều này:

一 Thưa ngài Ānanda, ở dây, trong khi tôi không nhận được phiên nên đã 
khởi ý điều này: “Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở nhà ăn không có 
thì ta nên chuẩn bi món d6?" Thưa ngài Ānanda, rồi trong khi nhìn xem ở nhà 
ăn, tôi đây đã không thấy hai món là rau xanh và bánh bột. Thưa ngài Ānanda, 
nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng rau xanh và bánh bột, đức Thế Tôn có thể nhận lãnh 
của tôi không?

一 Này Rojā, như thế thì tôi sẽ hỏi đức Thế Tôn.
56. Sau đó, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này Ānanda, như thế thì [Rojā] hãy chuẩn bị sẵn sàng.
一 Này Rojā, như thế thì bạn hãy chuẩn bi sẵn sàng.
57. Sau đó5 khi trải qua đêm ấy, Rojā, người Mallā đã cho chuẩn bị sẵn sàng 

rau cải và bánh bột, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn.
一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhận lãnh rau cải và bánh bột.
一 Này Rojā, như vậy thì hãy dâng cho các vị Tỳ-khưu.
Các vị Tỳ-khiru trong lúc ngần ngại, không thọ lãnh.
一 Này các Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.
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58. Sau đó, Rojā, người Malta đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều rau cải và bánh bột. Đen khi đức Thế 
Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Rojā, người Mallā đã 
ngồi xuống một bên. Khi Rojā, người Mallā đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Rojā, người 
Mallā bằng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

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

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tất cả các loại rau xanh và tất cả các loại 
bánh bột.

60. Sau đó9 khi đã ngự tại Kusinārā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi, 
du hành ve phía Ātumā cùng với đại chúng Tỳ-khưu gom có một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-khưu.

61. Vào lúc bây giờ, có vị xuât gia lúc tuôi già nọ5 trước đây là thợ cạo, ngụ 
tại Ātumā. Vi ấy có hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan, khéo léo, 
thiện nghệ trong nghê thợ cạo từ thây của họ. Vi xuât gia lúc tuôi già ây đã nghe 
răng: "Nghe nói đức Thê Tôn đi đên Atumâ cùng với đại chúng Tỳ-khưu gôm 
có một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-khuu?9

62. Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã nói với hai người con trai ấy rằng:
-Này hai con thương, nghe nói đức Thế Tôn đi đến Ātumā cùng với đại 

chúng Tỳ-khưu gom có một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu. Này hai con 
thương, hai con hãy đi và mang theo thùng dao cạo, hãy viếng từng nhà với 
thùng và bao bị, hãy gom góp muối, dầu ăn, gạo lức và vật thực loại cứng; 
chúng ta sẽ thực hiện việc dâng cúng cháo đến đức Thế Tôn khi Ngài đi đến.

一 Thưa cha, xin vâng.
Rồi hai người con trai ấy nghe theo vi xuất gia lúc tuổi già ấy, mang theo 

thùng dao cạo đi viếng từng nhà với thùng và bao bị trong lúc gom góp muối, 
dầu ăn, gạo lức và vật thực loại cứng. Dân chúng sau khi nhìn thấy hai người 
con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan ấy, dầu không có ý muốn thuê làm cũng 
bảo chúng làm và sau khi bảo chúng làm, lại còn thưởng rất nhiều. Khi ấy, hai 
người con trai ấy đã gom góp nhiều muối, dầu ăn5 gạo lức và vật thực loại cứng.

63. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến Ātumā. Tại 
nơi ấy, ở Ātumā, đức Thế Tôn ngự tại Bhusāgārā.

64. Sau đó? khi trải qua đêm ây5 vị xuât gia lúc tuồi già ây đã cho chuân bị 
sẵn sàng rất nhiều cháo, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn.

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh cháo của con.
65. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 

đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan đến 
lợi ích các đấng Như lai mới hỏi và không [hỏi việc] không có liên quan đến 
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lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để cắt đứt 
vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị Tỳ-khiru vì hai lý do: "Hoặc là chúng ta sẽ 
thuyết pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy đinh điều học cho các đệ tử."

66. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị xuất gia lúc tuổi già ấy điều này:
一 Này Tỳ-khưu9 cháo này từ đâu vậy?
Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức 

Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, 

không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại bảo các vi xuất gia làm việc không được phép? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(ĩìt)・

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khiru, không nên bảo các vi xuất gia làm việc không được 

phép; vi nào bảo làm thì phạm tội Dukkata, Này các Tỳ-khưu, vi trước đây là 
thợ cạo không nên mang theo thùng dao cạo; vị nào mang theo thì phạm tội 
Dukkata.

67. Sau đó, khi đã ngự tại Ātumā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi, 
du hành về phía thành Sāvatthi. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn 
đã ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi ấy, ở thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngụ tại 
Jetavana, tu viện của ông Anāthapindika.

68. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sāvatthi, nhiều loại vật thực cứng là trái 
cây được phát sanh. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Loại vật thực 
cứng là trái cây nào được cho phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã 
trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tất cả các loại vật thực cứng là trái cây.
69. Vào lúc bây giờ, các hạt giông của hội chúng được gieo trông trên vùng 

đất của cá nhân, các hạt giống của các cá nhân được gieo trồng trên vùng đất 
của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, các hạt giông của hội chúng đã được gieo trông trên 
vùng đất của cá nhân, nên được thọ dụng sau khi đã trao cho phần chia. Các 
hạt giống của các cá nhân đã được gieo trồng trên vùng đất của hội chúng, nên 
được thọ dụng sau khi đã trao cho phần chia.

70. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu khởi lên sự phân vân về vấn đề này, về 
vấn đề nọ: "Điều nào đã được đức Thế Tôn cho phép, điều nào đã không được 
cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, điều nào Ta chưa cấm rằng: "Điều này không được 
phép,9 và điều ấy phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều 
được phép, đối với các ngươi, điều ấy là không được phép. Này các Tỳ-khưu9 
điều nào Ta chưa cấm rằng: "Điều này không được phép" và điều ấy phù hợp 
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với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các ngươi, 
điều ấy là được phép. Này các Tỳ-khưu, điều nào Ta chưa cho phép rằng: “Biều 
này được phép” và điều ấy phù hợp với điều không được phép và trái nghịch 
với điều được phép, đối với các ngươi, điều ấy là không được phép. Này các 
Tỳ-khưu, điều nào Ta chưa cho phép rằng: "Điều này được phép” và điều ấy 
phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với 
các ngươi, điều ấy là được phép.

71. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: uVật dùng đến hết đêm [trộn 
lẫn] với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay là không được phép? Vật dùng 
trong bảy ngày [trộn lẫn] với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay là không 
được phép? Vật dùng suôt đời [trộn lân] với vật dùng đên hét ngọ là được phép 
hay là không được phép? Vật dùng trong bảy ngày [trộn lẫn] với vật dùng đến 
hết đêm là được phép hay là không được phép? Vật dùng suốt đời [trộn lẫn] với 
vật dùng đến hết đêm là được phép hay là không được phép? Vật dùng suốt đời 
[trộn lẫn] với vật dùng trong bảy ngày là được phép hay là không được phép?” 
Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, vật dùng đến hết đêm [trộn lẫn] với vật dùng đến hết 
ngọ [nêu] được thọ lãnh trong ngày hôm ây thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Vật dùng trong bảy ngày [trộn lẫn] với vật dùng đến 
hết ngọ [nếu] được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, 
phi thời không được phép. Vật dùng suốt đời [trộn lẫn] với vật dùng đến hết r r

ngọ [nêu] được thọ lãnh trong ngày hôm ây thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Này các Tỳ-khưu, vật dùng trong bảy ngày [trộn lẫn] 
với vật dùng đến hết đêm [nếu] được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được 
phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Vật dùng suốt đời 
[trộn lẫn] với vật dùng đến hết đêm [nếu] được thọ lãnh trong ngày hôm ấy 
thì được phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Này các Tỳ- 
khưu, vật dùng suốt đời [trộn lẫn] với vật dùng trong bảy ngày [nếu] được thọ 
lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong bảy ngày, không được phép khi 
bảy ngày đã trôi qua.

Dứt chương uDược phẩm” là thứ sáu.

Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Vào mùa thu, vào lúc phi thời nữa, mỡ thú vật, các loại rễ cây, với các loại 
bột nghiền, các loại nước sắc, lá cây, trái cây, nhựa cây và muối gồm sáu loại.

2. Bột tắm, cái rây bột và thịt sống, thuốc bôi, bột nghiền nát, hộp thuốc bôi 
đặc biệt, không được đậy lại, que bôi thuốc, hộp đựng que bôi thuốc.
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3. Túi đựng, có dây mang vai, sợi chỉ, dâu xoa ở đâu và lô mũi, cái muông 
đặt ở mũi và ống dẫn khói, nắp đậy, túi kép.

4. Và rượu trong các loại dầu nấu, được thêm vào quá nhiều, thuốc thoa, 
bình chứa, hơi nóng và của nhiêu loại lá cây, nhiêu hơi nóng và nước nâu của 
nhiều loại lá cây là tương tợ.

5. Bê nước ngâm và trích máu, ông sừng, thuôc cao bôi chân, sự phòng7 A
ngừa, dao mô và nước làm đông máu, cao hạt mè, vải câm máu.

6. Vải băng vết thương và bột mù-tạt, việc xông khói, mảnh sứ, dầu xức vết 
thương, băng vải, vật dơ và việc thọ lãnh.

7. [Uống] phân, trong lúc làm và đất ở lưỡi cày, nước tro, [hợp chất] nước 
tiểu và trái haritakī, [mỡ có] mùi thơm và luôn cả thuốc xổ9 nước súp không 
chất béo, thêm chút ít chất béo.

8. Nước luộc thịt, hang núi, tu viện, năm trăm người, đường, đậu muggā và 
cháo chua, tự mình nấu, nấu lại.

9. Ngài đã cho phép lần nữa, vào lúc khó khăn về vật thực và trái cây, mè 
và vật nhai, trước bữa ăn, bệnh sốt toàn thân và được lấy hết hột, bệnh lở loét.

10. Và công việc bơm thụt, nàng Suppiyã, lại thêm chuyện thịt người, voi, 
ngựa và chó nhà, rắn, sư tử và beo.

11. Và thịt gấu rừng, chó sói, chờ đến phiên và cháo, [đức tin] còn non trẻ, 
thêm chuyện nữa về đường, vị quan Sunĩdha, nhà nghỉ trọ.

12. Sông Gañgā, làng Koti, sự thuyết giảng về chân lý5 nàng Ambapālī và 
các vi Licchavī, đã được làm có liên quan [đến người thọ dụng], lúc vật thực dễ 
dàng, Ngài cũng đã ngăn cấm lại.

13. Đám mây đen, vị Yasoja và Mendaka, sản phẩm từ loài bò và vật thực 
đi đường, đạo sĩ Keniya, nước xoài, nước mận, chuối có hột, không hột, nước 
mật ong, nước nho, nước ngó sen.

14. Nước dâu, rau xanh và bánh bột, người thợ cạo ở Ātumā? ở Sāvatthi, trái 
cây, hột giống, thuộc về trường hợp nào và [vật thực] liên quan đến thời gian.

-ooOoo-
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