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LỜI GIỚI THIỆU

Mahāvagga (Đại phẩm) và Cullavagga (Tiểu phẩm) thuộc Vỉnayapitaka 
(tạng Luật) gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng 
chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là Khandhaka. Chúng tôi tạm gọi 
tên là bộ Hợp phần; Khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn,... Tiếp vĩ ngữ "kd' 
trong trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về9 có liên quan,...

Mahāvagga (Đại phẩm) được chia làm mười chương:
1. Chương l nói về sự khởi đầu của giáo pháp được tính từ lúc đức Thế Tôn 

chứng đắc quả Vô thượng Chánh đẳng giác và bao gồm quá trình hình thành 
nghi thức cho xuất gia và tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu cùng một số vấn đề
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liên quan đên việc huân luyện các vi xuât gia.
2. Chương 2 giảng giải vê lê Uposatha với nguyên nhân ban đâu là lời 

thỉnh cầu của đức Vua Seniya Bimbisâra và nhiều vấn đề có liên quan đến việc 
tiến hành cuộc lễ như việc ấn đinh ranh giới (sĩmã) và nhà hành lễ Uposatha.
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việc sám hôi, việc đọc tụng Giới bôn (Pãtỉmokkhă). v.v... Việc gìn giữ sự hợp 
nhát của hội chúng là diêm được nhân mạnh ở chương này.

3. Chương 3 giảng giải về việc vào mùa [an cư] mưa. Tuy chỉ được ghi lại 
trong hai tụng phẩm nhưng nội dung của chương này trình bày những sự việc 
CÓ liên quan đên 1/3 thời gian sông và tu tập của vị Tỳ-khưu. Chương này cân 
được xem xét kỹ lưỡng vì có những tư liệu mới chưa được trình bày trong các 
tài liệu về Luật đã được phổ biến.

4. Chương 4 giảng giải về lễ Pavāranā (Tự tứ), tức là một trong những 
hình thức góp ý nhau ve đời song tu tập có liên quan đen giới luật. Hành sự của 
lễ Pavāranā tuy chỉ được tiến hành một lần trong năm sau ba tháng cư trú mùa 
mưa nhưng có tầm quan trọng tương đương với lễ Uposatha, nhằm bảo tồn sự 
trong sạch, đồng thời tính hợp nhất của hội chúng.

5. Chương 5 nói về da thú có liên quan đến đời sống của các vị Tỳ-khưu, 
ví dụ như giày dép, v.v... Câu chuyện xuất gia của thanh niên Sona KoỊivisa 
ở đầu chương giới thiệu về sự nỗ lực tinh tấn của vi Tỳ-khưu trẻ tuổi này, dẫu 
rằng do chính sự tinh tấn quá mức này đã là chướng ngại cho sự chứng đắc của 
vị ấy nhưng cũng là một ví dụ để chúng ta thấy được động cơ tu tập của các vi 
xuất gia vào thời đức Phật còn tại tiền.

6・ Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này 
gôm có 4 tụng phàm đê cập đên cách thức chữa trị một sô bệnh thông thường, 
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vê một sô quy định đã được áp dụng trong thời kỳ khó khăn vê vật thực, vê đức 
tin vững chắc của nữ cư sĩ Suppiyā, về vấn đề thọ dụng cá và thịt trong Phật 
giáo, ngoài ra còn có câu chuyện về kỹ nữ Ambapālī và một số vấn đề khác vẫn 
còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại.

7. Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Kathina. Đây là cuộc phước thí có tầm 
vóc quan trọng vì sự thành tựu của Kathina không những có ảnh hưởng đến 
phước báu của người thí chủ mà còn có liên quan đen sự tu tập của các vị Tỳ- 
khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc tương phản của chương này có lẽ 
không ngoài mục đích trình bày một sô diêm tê nhị cân đên sự chú tâm suy xét.

8. Chương 8 là chương về y phục giảng giải về loại y và các vấn đề có liên 
quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng phẩm mở đầu 
với câu chuyện về thầy thuốc Jīvaka Komãrabhacca và tài năng chữa bệnh của 
vi này, đáng ngạc nhiên là việc giải phẫu ở đầu và ở bụng đã được tiến hành vào 
thời gian cách đây hơn 2.500 năm.

9. Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campā nêu lên một tiền 
lệ không tót đẹp vê việc sử dụng sức mạnh tập thê đê áp đặt hành phạt sai trái 
lên cá nhân. Thời bấy giờ còn có đức Phật là vị quan tòa để phân xử, trong thời 
hiện tại trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho các hội chúng Tỳ-khưu 
ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh cầu. Các điều giảng giải trong chương này 
không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong việc tiến hành các hành sự, khả 
năng thực hiện của hội chúng đoi với các loại hành sự khác nhau tùy thuộc vào 
SÔ lượng Tỳ-khưu hiện diện, và một sô nguyên tăc cân được áp dụng đê bảo 
đảm tính chất đúng Pháp đúng Luật của hành sự. Các hành sự của hội chúng 
cùng với việc thu hồi các hành sự ấy cũng được trình bày ở chương này gồm 
có: hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và 
ba loại hành sự án treo.

10. Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambī từ lúc khởi 
đâu đên hôi két thúc. Mâm mông chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là một sự 
tranh cãi về một điều Luật không quan trọng, từ sự xung đột cá nhân đã lan rộng 
đen tập the và trở nên căng thẳng không những đưa đen au đả giữa các Tỳ-khưu 
mà còn khiến cho đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu sống với sự phục vụ của voiz r z e r * 9 •
và khỉ. Yêu tô đưa đên việc giải quyêt sự chia rẽ này là hành động tây chay tích 
cực của các cư sĩ ở thành Kosambī, cuối cùng sự tranh tụng được giải quyết do 
sự phục thiện của vi Tỳ-khiru sai trái. Câu chuyện về Hoàng tử Dīghāvu và nếp 
sống sinh hoạt của ba vị Đại đức Anuruddha, Nandiỵa, Kimbila nhằm đề cao 
sự sống chung hòa ái và không thù hận lẫn nhau là yếu tố quan trọng cần được 
xây dựng và duy trì trong đời sống tập thể.

***

Bản dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân. Chúng 
tôi cô ý ghi lại lời văn tiêng Việt rát gân với câu trúc Pali nhăm phục vụ các độc 
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giả đang tiến hành nghiên cứu lời dạy của đức Phật dựa vào văn bản gốc. Tài 
liệu này sẽ giảm bớt nỗi khó nhọc trong việc tra cứu từ điển, đồng thời gợi ý cho 
quý vi phương thức giải quyết một số cấu trúc của câu văn Pâli. Các độc giả đã 
học xong phần văn phạm Pãli sơ cấp được khuyến khích nên đọc tài liệu này 
đôi chiêu với văn bản góc, tức là Vỉnayapỉtaka. Kiên thức vê văn phạm Pãli của 
quý vi sẽ được trau gioi thêm môi khi đôi diện vân đê. Đôi với quý độc giả phô 
thông, hy vọng lời văn tiếng Việt tạm đủ phần trong sáng để giúp quý vi hiểu 
được vấn đề đang được trình bày. Xin quý vị lượng thứ về văn phong tiếng 
Việt vì việc đó nam ngoài mục tiêu của chúng tôi. Ngưỡng mong sẽ nhận được 
những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quý 
độc giả. Xin quý vị email về: dinda@u.washington.edu.

Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pãli La-tinh 
từ Compact Disk BU D SIR IV của trường Đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, 
Thái Lan.

Động cơ chính cho việc thực hiện bản dịch Đại phẩm {Mahāvagga) này 
nhờ vào sự khuyến khích và góp ý của các vị: Hòa thượng Khánh Hỷ, Thượng 
tọa Giác Nguyên, Thượng tọa Chánh Kiến, Đại đức Tiến sĩ Trí Quảng, Đại đức 
Tâm An, Sư cô Liễu Pháp, Dr. Bình Anson, Đạo hữu Lương Xuân Lộc, bà Diệu 
Đài, gia đình Nguyễn Ngọc Vivian. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch 
này không the hoàn thành. Phước báu này hoàn toàn thuộc ve các vi. Mong sao 
các ước nguyện của quý vi sẽ được thành tựu như ý và nhanh chóng y như việc 
chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này.

Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh 
về CD Tam tạng BUDSIR IV. Thượng tọa Bodhinando (Canada), Đại đức Hộ 
Phạm, Đại đức Giác Hạnh và Sư cô Nguyên Hương vê CD Tam tạng Chattha 
Sañgāyana và các bản dịch Anh ngữ, cũng như những sự động viên và ý kiến 
đóng góp trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này.

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri 
J ay awardhanaramay a, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận 
lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời 
gian qua.
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Mong sao hét thảy chúng sanh đêu được tân hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp.

Colombo, ngày 27 tháng 10 năm 2003
Bhikkhu Indacanda
(Trương Đình Dũng)

(Hiệu đỉnh lần thứ nhất hoàn tất ngày 05-9-2004)





I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Uruvelā, bên bờ sông Nerañjarā, 
nơi cội cây Bô-đê và vừa mới thành tựu quả vi Chánh đăng giác.

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngồi với thế kiết-già ở cội cây Bồ-đề trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát.

3・ Khi áy, vào canh một của đêm, đức Thê Tôn đã suy nghiệm vê sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rang:

4. "V6 minh duyên cho các hành [sanh khởi], các hành duyên cho thức 
[sanh khởi], thức duyên cho danh sắc [sanh khởi], danh sắc duyên cho sáu xứ 
[sanh khởi], sáu xứ duyên cho xúc [sanh khởi], xúc duyên cho thọ [sanh khởi], 
thọ duyên cho ái [sanh khởi], ái duyên cho thủ [sanh khởi], thủ duyên cho hữu 
[sanh khởi], hữu duyên cho sanh [sanh khởi], sanh duyên cho lão, tử, sau, bi, 
khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này.

5. Nhtrng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn tham ái của vô minh 
[đưa đến] sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành [đưa đến] sự diệt
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tận của thức, do sự diệt tận của thức [đưa đên] sự diệt tận của danh sāc5 do sự 
r •

diệt tận của danh sac [đưa deni sự diệt tận của sáu xứ. do sự diệt tận của sáu xứ• • L J • • • 7 • • •
ĩ r

[đưa đên] sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc [đưa đên] sự diệt tận của 
thọ, do sự diệt tận của thọ [đưa đến] sự diệt tận của ái, do sự diệt tận của ái [đưa 
đến] sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ [đưa đến] sự diệt tận của hữu, do 
sự diệt tận của hữu [đưa đen] sự diệt tận của sanh, do sự diệt tận của sanh [đưa 
đến] lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ 
khổ uẩn này.”

6. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này:

"Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đên vị Bà-la-môn đang tinh cân tham thiên 
thì tất cả điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó nhận biết rằng [mọi] việc 
là có nguyên nhân.,,

7. Sau đó, vào canh giữa của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: UVÔ minh duyên 
cho các hành [sanh khởi], các hành duyên cho thức [sanh khởi], thức duyên cho

r r r

danh sác [sanh khởi], danh săc duyên cho sáu xứ [sanh khởi],…(nt)... Như thê 
là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. ...(nt)... là sự diệt tận [của toàn bộ khổ 
uẩn này].”
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8. Sau đó5 khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy rồi, chính vào lúc ấy đức Thế 
Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này:

"Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đên vị Bà-la-môn đang tinh cân tham thiên 
thì tất cả điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó đã hiểu được sự tiêu hoại 
của các duyên.,,

9. Sau đó, vào canh cuôi của đêm, đức Thê Tôn đã suy nghiệm vê sự sanh khởi 
tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: "V6 minh duyên cho 
các hành [sanh khởi], các hành duyên cho thức [sanh khởi], thức duyên cho danh 
sắc [sanh khởi], danh sắc duyên cho sáu xứ [sanh khởi],…(nt)..・ Như thế là sự sanh 
khởi của toàn bộ khổ uẩn này. ...(nt)…là sự diệt tận [của toàn bộ khổ uẩn n2y]."

10. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này:

"Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đên vị Bà-la-môn đang tinh cân tham thiên, 
trong khi đánh tan binh đội của Ma vương, [vị ấy] hiển hiện tợ như ánh mặt trời 
đang rọi sáng không gian."

Dứt phần giảng về sự giác ngộ.

1. Sau đó, khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy, rồi từ 
cội cây Bồ-đề đã đi đến cây si của những người chăn dê,  sau khi đến đã ngồi 
xuống với thế kiết-già ở cội cây si của những người chăn dê trong bảy ngày, 
hưởng niềm an lạc của sự giải thoát.

1

2. Khi ây, có vị Bà-la-môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện vê âm "hum, hum" 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, vi Bà- 
la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: "Này Ngài Gotama, [khả năng] đến 
đâu [mới gọi] là Bà-la-môn? Việc ưở thành Bà-la-môn có bao nhiêu điều kiên?”

3. Sau khi hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn đã thốt 
lên lời cảm hứng này:

1 Cây si của những người chăn dê (Ājapâlanigrodhạ): Bản dịch tiếng Anh của Rhys Davids và 
Hermann Oldenberg dân chứng tài liệu va giải thích rằng: 1. Các người chăn dê dùng bóng mát của 
cây si (Nigrodha) đe nghỉ ngơi nên được gọi là cây si của những ngươi chăn dê. 2. Cây si đã được một 
đưa bé chan dê trồng trong thời gian Bồ-tat Siddhattha hành khổ hạnh 6 năm.

Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là vị không làm tiếng 'hum 
hum，đã thoát khỏi điều ô nhiễm, có bản thân đã được thu thúc, là vi thông thạo 
các bộ Vệ-đà9 sống theo đời Phạm hạnh; vị ấy có thể thuyết giảng một cách 
đúng đắn lời nói của Phạm thiên; vi ấy không có khuyết điểm về bất cứ điều gì 
ở trèn thế gian.”

Dứt phần giảng về [cội cây si của những] người chăn dê.
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L Sau đó, khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ cội 
cây si của những người chăn dê đã đi đến cây Mucalinda, sau khi đến đã ngồi 
xuống với thế kiết-già ở cội cây Mucalinda trong bảy ngày, hưởng niềm an lạc 
của sự giải thoát.

2. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện. Trong bảy ngày, 
trời mưa, có gió lạnh và đầy mây.

3. Khi ấy, rồng chúa Mucalinda đã rời khỏi chỗ ngụ của mình, dùng đuôi 
quân quanh cơ thê của đức Thê Tôn bảy vòng và phông lớn mang roi duy trì ở 
phía trên đầu của đức Thế Tôn [nghĩ rằng]: "Ch& để đức Thế Tôn bị lạnh, chớ 
để đức Thế Tôn bị nóng, chớ để đức Thế Tôn bị xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng và các loài bò sát."

4. Sau đó, khi bảy ngày trôi qua, rồng chúa Mucalinda sau khi biết rằng bầu 
trời đã trở nên trong sáng và mây đã tan nên đã nới lỏng thân khỏi cơ thể của 
đức Thế Tôn, rồi thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến thành hình dạng 
của người thanh niên, đứng ở phía trước đức Thế Tôn, tay chắp lại, bày tỏ thái 
độ cung kính đến đức Thế Tôn.

5. Sau khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy, đức Thế Tôn đã 
thốt lên lời cảm hứng này:

"Sụ* sống cách ly là an lạc đối với vị hoan hỷ đang xem xét pháp đã được 
nghe. Sự không oán hận, không hãm hại mạng sống chúng sanh là niềm hạnh 
phúc ở trên đời.

Việc dứt được ái tình, sự vượt lên trên các dục là niềm an lạc ở trên đời. Và 
điêu gì là sự thoát ra khỏi tự ngã, điêu áy chính là sự an lạc tôi thuợng.”

Dứt phần giảng về cây Mucalinda.

1. Sau đó, khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi đinh ấy5 rồi 
từ cội cây Mucalind đã đi đến cây Rāj āyatanaṃ sau khi đến đã ngồi xuống với 
thế kiết-già ở cội cây Rājāyatana trong bảy ngày, hưởng niềm an lạc của sự 
giải thoát.

2. Vào lúc bấy giờ, có các thương buôn Tapassu và Bhallikā đang đi đường 
xa từ Ukkalā đến khu vực ấy. Khi ấy, vị thiên thần là thân quyến cung huyết 
thông của các thương buôn Tapassu và Bhallikā đã nói với các thương buôn 
Tapassu và Bhallikā điều này:

-Này các bác, đức Thế Tôn này đang ngự ở cội cây Rājāyatana, là vị đầu 
tiên được hoàn toàn giác ngộ. Hãy đi và bày tỏ lòng thành kính đến đức Thế 
Tôn áy với bánh bột gạo và mật viên. Điêu áy sẽ đem lại cho các bác sự lợi ích 
và sự an vui lâu dài.
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3. Khi ấy, các thương buôn Tapassu và Bhallikã đã mang theo bánh bột gạo 
và mạt viên đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đa đanh le đức The Ton roi 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, các thương buôn Tapassu và Bhallikā đã 
nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên của 
chúng tôi. Điều ấy sẽ đem lại cho chúng tôi sự lợi ích và sự an vui lâu dài.

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Các đức Như Lai không thọ 
lãnh ở [hai] tay, vậy Ta nên thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên bằng vật gi?" Khi 
ấy, bốn vi Đại Thiên vương dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức The 
Tôn, nên đã dâng lên đức Thế Tôn bốn cái bình bát làm bằng đá từ bốn phương 
[nói rằng]: "Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên 
ở day." Đức Thế Tôn đã thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên trong bình bát mới 
làm bằng đá,  và sau khi thọ lãnh đã thọ dụng.2

5. Sau đó, các thương buôn Tapassu và Bhallikā đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:

2 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng đức Phật đã chú nguyện thành một bình bát mới từ 4 bình bát bằng 
đá ầy (凡履.V. 960).
3 Nghĩa là đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và đi đến nương nhờ Giáo pháp, vì Hội chúng Tỳ-khưu vào 
lúc bấy giờ chưa được hình thành (ND).

一 Bạch Ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và giáo 
pháp. Xin đức Thê Tôn chap nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đên nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

Và họ đã trở thành những nam cư sĩ đọc hai câu [nương nhờ]3 đầu tiên ở 
thê gian.

Dứt phần giảng về cây Rājāyatana.

1. Sau đó, khi bảy ngay trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi đinh ấy, rồi từ 
cội cây Rājāyatana đã đi đến cây si của những người chăn dê. ở nơi ấy, đức Thế 
Tôn ngụ tại cội cây si của những người chăn dê.

2. Sau đó, trong khi đức Thế Tôn đang thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: 'Tháp này đã được Ta chứng ngộ là [Pháp] 
thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên lý luận, 
tinh tế, sẽ được hiểu biết bởi các bậc trí. Tuy nhiên, chúng sanh này có sự thỏa 
thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ 
dục. Quả vậy, đoi với chúng sanh có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa 
thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục thì vân đê này khó lĩnh hội, 
tức là tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện. Còn có vấn 
đê này còn khó lĩnh hội hơn nữa, tức là sự yên lặng của tát cả các hành, sự dứt 
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bỏ tất cả mầm mống của sự tái sanh, sự diệt tận ái, sự không còn dục tình, sự 
tịch diệt, Niêt-bàn. Hơn nữa, nêu Ta thuyêt giảng giáo pháp và những người 
khác không thê hiêu được Ta, điêu ây sẽ đem lại sự mệt mỏi cho Ta, điêu ây sẽ 
đem lại sự phiền toái cho Ta.”

3. Rồi những lời kệ kỳ diệu này chưa từng được nghe trước đây trong thời 
quá khứ đã hiện khởi đến đức Thế Tôn: "[Pháp này] đã được Ta chứng đắc một 
cách khó khăn, giờ đây khỏi phải thuyết giảng. Pháp này không dễ dàng được 
hiểu thấu đáo bởi những kẻ chìm đam trong ái dục và sân hận. [Pháp này] đi 
ngược dòng [đời], tinh tế, thâm sâu, khó lĩnh hội, vi diệu, những kẻ thỏa thích 
ái dục, bị che phủ bởi tăm tối dày đặc, không thể nhận thức duve."

4. Trong khi đắn đo, cân nhắc như thế ấy, tâm của đức Thế Tôn thiên về 
[khuynh hướng] không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Khi ấy, 
vị Phạm thiên Sahampati dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn 
nên đã khởi ý điều này: "Nhu thế này thì thế gian bị tiêu diệt! Như thế này thì 
the gian bị hủy hoại! Bởi vì tâm của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Biến Tri thiên về [khuynh hướng] không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng 
giáo pháp.”

5. Sau đó, 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, vị Phạm thiên Sahampati đã biến mất ở cõi Phạm thiên và hiện ra ở phía 
trước đức Thế Tôn. Khi ấy, Phạm thiên Sahampati đã đắp thượng y một bên 
vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, rồi chắp tay hướng về đức Thế Tôn và 
đã nói điều này:

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng giáo pháp, xin đấng Thiện 
Thệ hãy thuyết giảng giáo pháp. Có những hạng người sanh lên có tam nhìn ít 
bị vấy bụi, sẽ là những người hiểu được giáo pháp, [nhưng] do việc không nghe 
giáo pháp sẽ bị tha hóa.

Phạm thiên Sahampati đã nói điều ấy, sau khi nói điều ấy còn nói thêm điều 
khác nữa:

-Trước đây, ở trong xứ Magadha đã xuất hiện pháp không thanh tịnh, được 
nghĩ ra bởi những người có sự ô nhiễm. Xin Ngài hãy mở ra cánh cửa bất tử 
này. Hãy [để cho chúng sanh] lắng nghe giáo pháp đã được chứng ngộ bởi bậc 
Vo Nhiem. •

Như người đứng trên tảng đá ở đỉnh đầu của ngọn núi, cũng giống như 
người nhìn xem nhân loại ở xung quanh, tương tợ như thế ấy, hỡi bậc Trí, Ngài 
hãy bước lên tòa lâu đài được xây bằng giáo pháp. Hỡi bậc Thông Hiểu Rộng 
là bậc đã thoát khỏi buồn đau, xin Ngài hãy nhìn xuống xem nhân loại bị đắm 
chìm trong sầu khổ, bị hành hạ bởi sự sanh và sự già.

Hỡi vị Anh Hùng, người đã chiến thắng trận dấu, xin Ngài hãy đứng lên. 
Hỡi người hướng dẫn đoàn xe, vị không vướng nợ nần, xin Ngài hãy du hành 
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ở thê gian. Xin đức Thê Tôn hãy thuyêt giảng giáo pháp, sẽ có nhiêu người 
hiểu được.

6・ Sau đó, khi đã hiểu được yêu cầu của vị Phạm thiên, đức Thế Tôn thuận 
theo lòng thương tưởng chúng sanh đã dùng Phật nhãn quán xét thế gian. Trong 
khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đức Thế Tôn đã nhìn thấy các chúng sanh 
có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một 
cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, [và nhìn thấy] một 
số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào] những đời sống khác.

Cũng giống như ở hồ sen xanh, hoặc ở hồ sen hồng, hoặc ở hồ sen trắng, có 
một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được 
phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước và được nuôi dưỡng chìm ở bên 
trong [nước]; có một sô sen xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trăng được sanh ra ở 
trong nước, được phát triên ở trong nước, sông ngang băng mặt nước; và có một 
SÔ sen xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triên ở trong nước, vươn lên khỏi nước và tôn tại không bị thâm nước; tương tợ 
như thế, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian đã nhìn thấy các 
chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan 
sác sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tót và có tánh khí tôi, có thê hiêu được 
một cách nhanh chóng và có the hiểu được một cách khó khăn, [và nhìn thay] một 
SÔ chúng sanh đang sông có sự nhìn thây nôi sợ hãi trong tội lôi và [sự tái sanh 
vào] những đời song khác; sau khi nhìn thấy, đã nói với vị Phạm thiên Sahampati 
bằng bài kệ này: "Các cánh cửa bất tử đã được mở ra cho những người có sự lắng 
nghe. Hãy khiên chúng từ bỏ tà tín. Này Phạm thiên, với suy nghĩ vê việc tôn hại, 
Ta đã không thuyết giảng pháp cao quý tuyệt vời cho nhân loại."

Khi ấy, vị Phạm thiên Sahampati [nghĩ rằng]: “Ta đã tạo ra cơ hội cho đức 
， ， _ r

r-r^l Ạ rin 外 J1 Ạ . • 9 • r 1 f 一 羊？ 一一1 Ạ JL r _ Á l r • [?.The Ton thuyet giang giao pháp nen đã đanh le đức The Ton, hương vai phai 
nhiêu quanh và đã biên mat ngay tại chô áy.

Dứt phần giảng về sự thỉnh cầu của vi Phạm thiên.

L Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Ta nên thuyết giảng giáo pháp 
đên ai trước tiên? Ai sẽ hiêu được giáo pháp này một cách thật nhanh ch6ng?" 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vj Ālāra Kālāma này là vị sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản the bị ít ô nhiễm, hay là Ta nên 
thuyết giảng giáo pháp đến Ālāra Kālāma trước tiên? Vị ấy sẽ hiểu được giáo 
pháp này một cách thật nhanh chóng.,, Khi ấy, có vị thiên thần không hiện hình 
đã thong báo đen đức The Ton răng:

一 Bạch Ngài, vị Ālāra Kālāma đã từ trần được bảy ngày rồi.
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Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi lên rằng: "Vị Ālāra Kālāma đã từ trần 
được bảy ngày rồi.,, Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vị Ālāra Kālāma 
thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu nghe được giáo pháp này, vị ấy có thể hiểu 
được một cách thật nhanh ch6ng."

2. Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Ta nên thuyết giảng giáo pháp 
đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng?,, 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vj Uddaka Râmaputta này là vị sáng 
trí, kinh nghiệm, thông minh, lâu nay đã có bản the bị ít ô nhiễm, hay là Ta nên 
thuyêt giảng giáo pháp đên Uddaka Râmaputta trước tiên? Vị ây sẽ hiêu được 
giáo pháp này một cách thật nhanh chóng.^, Khi ấy, có vị thiên thần không hiện 
hình đã thông báo đến đức Thế Tôn rằng:

一 Bạch Ngài, vị Uddaka Râmaputta đã từ trần vào đêm qua.
Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi lên rằng: "Vị Uddaka Rãmaputta đã 

từ trần vào đêm qua." Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vj Uddaka 
Râmaputta thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu nghe được giáo pháp này vị ấy 
có the hiểu được một cách thật nhanh ch6ng."

3. Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Ta nên thuyết giảng giáo pháp 
đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh ch6ng?" 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Các Tỳ-khưu nhóm năm vị có nhiều 
công đức đối với Ta, các vị này đã phục vụ Ta trong khi Ta có sự nỗ lực quyết 
tâm； hay là Ta nên thuyết giảng giáo pháp đến các Tỳ-khưu nhóm năm vị trước 
tien?^ Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Giờ dây, các Tỳ-khưu nhóm 
năm vị này tru ngụ ở nơi nao?^ Với thiên nhãn thanh tinh vượt trội loài người, 
đức Thế Tôn đã nhìn thấy các Tỳ-khưu nhóm năm vị đang trú ngụ tại thành 
Bārānasī, ở Isipatana, nơi vườn Nai. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelâ theo như ý 
thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Bārānasī.

4. Đạo sĩ lõa thể Upaka đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi đường xa, ở 
khoảng giữa Gayâ và cội Bồ-đề, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:

-Này đạo hữu, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da được 
thanh tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, vì ai mà đạo hữu đã xuất gia? Ai là thầy 
của đạo hữu? Đạo hữu ưa thích pháp của vị nào?

Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ lõa thể Upaka bằng 
những lời kệ này:

"Ta là bậc Vượt Trên Tất Cả, là người hiểu biết toàn bộ5 không còn bị vướng 
mắc trong tất cả các pháp, đã dứt bỏ tất cả, đã được giải thoát trong việc đoạn 
tận tham ái, sau khi tự mình chứng đác thì ai có thê chỉ dạy [được Ta]?

4 Đức Thế Tôn đề cập đến sự phục vụ của 5 vị này trong thời gian Ngài hành khổ hạnh 6 năm. Điểm cần 
lưu ý là đức Thế Tổn dùng tư "白hiứchu” dịch la "Ty.Khưu” để gọi 5 vị này, dầu các vị chưa trở thành 
đệ tử và chưa tu tập theo giáo pháp của Ngài (ND).
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Không có ai là thầy của Ta, người tương đương với Ta không tìm thấy, trong 
thế gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của Ta.

Bởi vì Ta là bậc A-la-hán, bậc Vô Thượng Sư ở trên đời. Chỉ mình Ta là bậc 
Chánh Đẳng Giác, Ta có được trạng thái mát mẻ5 Niết-bàn.

Ta đi đến thành Kāsī để chuyển vận bánh xe giáo pháp. Ta sẽ đánh lên tiếng 
trống bất tử ở thế gian đang bi tối 悟m.”

一 Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu xứng đáng là bậc 
Chiến Thang Vô Biên.

[Đức Phật đáp lại rằng:]
-Này upaka, quả vậy, tương đương với Ta là các bậc Chiên Thăng đã 

đạt đến việc đoạn tận các lậu hoặc. Ta đã chiến thắng các ác pháp, vì thế Ta 
là bậc Jina.

5. Khi được nói như thế, đạo sĩ lõa thể upaka đã nói rằng: "Này đạo hữu, 
CÓ thê là như vậy.,, Roi đã gục gặc cái đâu, rẽ sang con đường khác và bỏ đi.

6. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành Bārānasī, 
Isipatana, nơi vườn Nai và đã đi đến gặp các Tỳ-khưu nhóm năm vị. Các Tỳ- 
khưu nhóm năm vị đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi 
nhìn thây các vị đã bàn bạc với nhau răng: “Này các vị, Sa-môn Gotama ây 
đang đi đên. Ong ta là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nô lực và đã quay trở lại 
cuộc sống sung túc. Ông ta không đáng để đảnh lễ? không đáng để đứng dậy, y 
bát của ông ta không đáng để đón nhận; tuy nhiên chỗ ngồi nên được xếp dặt, 
nêu ông ta muôn thì ông ta cứ việc ng6i."

7. Nhimg khi đức Thế Tôn càng đi đến gần các Tỳ-khưu nhóm năm vị, thì 
các Tỳ-khưu nhóm năm vi ây đã không thê tuân theo điêu thỏa thuận của họ. 
Trong khi không tuân theo, họ đã đi ra tiếp đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận lấy 
y bát của đức Thế Tôn, một vi đã sắp đặt chỗ ngồi, một vi đã đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được 
săp đặt săn. Sau khi ngôi xuông, đức Thê Tôn đã rửa hai chân. Tuy nhiên, các 
vị vẫn xưng hô với đức Thế Tôn bằng tên và bằng tiếng gọi "Dạo hữu.,,

Khi được gọi như thế, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu nhóm năm vị 
điều này:

一 Này các Tỳ-khưu? chớ xưng hô với Như Lai bằng tên và bằng tiếng gọi 
uĐạo hữu.^, Này các Tỳ-khưu, Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Này 
các Tỳ-khưu, hãy lắng tai nghe, Ta sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, Ta sẽ 
thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì 
chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này5 các vị nhờ vào thắng trí của 
mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm 
hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời 
nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà.
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8. Khi được nói như thế, các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:

一 Này Đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiêm ây5 băng sự thực hành ây, 
bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu 
việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở 
dang việc nỗ lực và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thế nào Đạo hữu lại 
đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiên xứng đáng với bậc Thánh?

Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu nhóm năm vi 
điêu này:

一 Này các Tỳ-khưu, Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ dở dang 
việc nỗ lực và đã không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các Tỳ-khưu, Như 
Lai là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Này các Tỳ-khưu, hãy lắng tai nghe, Ta 
sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi 
thực hành theo như đã được giảng dạy thì chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp 
hiện tại này, các vi nhờ vào thắng trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú 
vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người 
con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống 
không nhà.

Đen lần thứ nhì, các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: ...(nt)... Đen làn thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu nhóm năm 
vị điều này: ...(nt).

Đen lần thứ ba, các Tỳ-khiru nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều này:
-Này Đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bằng sự thực hành ấy, 

băng việc theo đuôi khô hạnh ây còn không đạt đên pháp thượng nhân và sự 
siêu việt của tri kiến, xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, 
bỏ dở dang việc nỗ lực và đã quay trở lại cuộc song sung túc, làm the nào Đạo 
hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến, xứng đáng với 
bậc Thánh?

9. Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu nhóm năm 
vi rằng:

—Này các Ty-khưu, các vị có nhận biêt răng điêu này đã không được Ta nói 
ra như vầy trước đây hay không?

—Bạch Ngài, điều này đúng là không có [nói].5

5 Lúc này, 5 vị không gọi đức Phật là "Āvuso)" nữa, mà gọi là "Bhante'', tỏ ý tôn trọng (ND).

-Này các Tỳ-khưu, Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Này các 
Tỳ-khưu, hãy lắng tai nghe, Ta sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, Ta sẽ 
thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì 
chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của 
mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm 
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hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời 
nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà.

Đức Thế Tôn đã có thể thuyết phục các Tỳ-khiru nhóm năm vị. Sau đó, các Tỳ- 
khưu nhóm năm vi đã lắng nghe đức Thế Tôn, đã lắng tai, đã thiết lập tâm hướng 
đến trí chứng ngộ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu nhóm năm vị rằng:

10. 一 Này các Tỳ-khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành: Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục, kém cỏi, thô thiển, tầm 
thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích và đây là sự gan bó với việc 
hành hạ bản thân, đau khổ5 không cao thượng, không đem lại lợi ích. Này các 
Tỳ-khưu, sau khi không tiên cận cả hai cực đoan ây, lôi thực hành trung đạo đã 
được Như Lai tự mình giác ngộ khiên cho mat được thây, khiên cho trí được 
sáng/ dẫn đến tịch tinh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết-bàn.

11. Này các Tỳ-khưu, lối thực hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình 
giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, 
thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết-bàn là thế nào? Đó chính là Thánh đạo tám 
chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói chân 
chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, 
ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các Tỳ-khưu, lối thực hành 
trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến 
cho trí được sáng,  dẫn đến tịch tinh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết-bàn.6

12. Này các Tỳ-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ: Sanh cũng là 
khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gắn bó với những 
gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia lìa với những gì ưa thích cũng là khổ,

6 Dịch sát nghĩa sẽ là "c6 sự tạo ra con mắt, có sự tạo ra trí tue" (ND).

r 7 r

không đạt được điêu ước muôn cũng là khô; một cách tóm tát, năm sự bám víu 
ở các uẩn là khổ.

13. Này các Tỳ-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của 
khổ. Điều ấy chính là ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và say đắm, có 
sự thỏa thích ở nơi này nơi khác, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.

14. Này các Tỳ-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Điều ấy 
là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự diệt 
tận và dứt bỏ lòng say đăm không còn dư sót của chính ái ây.

15. Này các Tỳ-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo 
con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó chính là Thánh đạo tám chi phần, tức là sự 
hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, ...(nt)... đinh tâm chân chánh.

16. Này các Tỳ-khưu, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: "Đây là chân lý cao thượng tức là sự kh6.” Này 
các Tỳ-khưu, hơn nữa, Ta có được ...(nt)..・ "Bây là chân lý cao thượng, tức là
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Sự khổ Cần được hiểu r6." Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, Ta có được [pháp] nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã 
sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: đã được
hiểu .” J

17. Này các Tỳ-khưu, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các pháp trước đây chưa từng được nghe: "Bây là chân lý cao thượng, tức là 
nguyên nhân của kh6." Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, Ta có được ...(nt)..・ "Bây 
là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khô cần được dứt b6." Này các 
Tỳ-khưu5 hơn nữa, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ 
đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước 
đây chưa từng được nghe:"…(nt)..・ đã được dứt b6.”

18. Này các Tỳ-khưu, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
pháp trước đây chưa từng được nghe: "Bây là chân lý cao thượng, tức là sự 
diệt kh6." Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, Ta có được ...(nt)..・ "Bây là chân lý cao 
thượng, tức là sự diệt khổ cần được chứng ngO." Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, Ta 
có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
pháp trước đây chưa từng được nghe: đã được chứng ng6."

19. Này các Tỳ-khiru, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, ...(nt)..・ ánh
sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: "Đây là 
chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt kh6." 
Này các Tỳ-khưu5 hơn nữa, Ta có được ...(nt)... "Bây là chân lý cao thượng, tức 
là sự thực hành theo con đường đưa đên sự diệt khô cân được tu tap?9 Này các 
Tỳ-khưu, hơn nữa, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ 
đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước 
đây chưa từng được nghe: đã được tu tap?9

20. Này các Tỳ-khưu, và cho đến khi nào tri kiến thấy đúng thực chất của Ta 
về ba luân [vòng xoay] và mười hai thể [tính chất], về bốn chân lý cao thượng 
này chưa được thực sự thanh tịnh; này các Tỳ-khưu, cho đen khi ấy, Ta chưa 
công bố là Ta đã hoàn toàn giác ngộ về Vô thượng Chánh đẳng giác ở trong thế 
gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư thiên và loài người.

21. Và này các Tỳ-khưu, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của Ta về ba 
luân và mười hai thể ở bốn chân lý cao thượng này đã được thực sự thanh 
tịnh; này các Tỳ-khưu, khi ấy Ta đã công bố là Ta đã hoàn toàn giác ngộ về Vô 
thượng Chánh đẳng giác ở trong the gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma 
vương, cõi Phạm thiên, cho đen dòng dõi Sa-môn9 Bà-la-môn, các hạng chư 
thiên và loài người. Hơn nữa, trí lnệ và sự thấy biết của Ta đã sanh khởi: "Sụ* 
giải thoát tâm của Ta là không thể thay đổi, đây là lần sanh cuối cùng, giờ đây 
không còn tái sanh nữa.^,
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22. Hơn nữa, trong khi bài kinh này được thuyêt giảng, pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Đại đức Kondañña: “Diều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

23. Hơn thế nữa, khi bánh xe pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, 
chư thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: "Bánh xe pháp vô thượng ấy đã được 
đức Thế Tôn chuyển vận ở Bārānasī, tại Isipatana, nơi vườn Nai không thể bị 
chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn5 Bà-la-môn, thiên nhân, Ma vương, Phạm 
thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.,,

24. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi 
Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời rằng: ...(nt)…Sau khi nghe được tiếng đồn 
của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo-lợi đã đồn đãi lời 
răng: ...(nt)..・ chư thiên ở cõi Dạ-ma, ...(nt)... chư thiên ở cõi Đâu-suât, ...(nt)... 
chư thiên ở cõi Hóa Lạc, ...(nt)... chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại, ...(nt)..・ chư 
thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe pháp vô thượng ấy 
đã được đức Thê Tôn chuyên vận ở Bārānasī tại Isipatana, nơi vườn Nai không 
thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, thiên nhân, Ma vương, 
Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời y

25. Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các cõi trời 
Phạm thiên. Và mười ngàn thê giới này đã bi lay chuyên, rung động, chân động. 
Và ánh sáng tuyệt vời không the đo lường đã hiện ra ở the gian, vượt quá năng 
lực siêu phàm của chư thiên. Khi ấy, đức Thế Ton đã thốt lên lời cảm hứng 
rằng: "Kondañña đã hiểu được! Kondañña đã hiểu được!,^ Bởi thế, chính từ 
"Ahh負koiỊdahha'" này đã trở thành tên gọi của Đại đức Kondañña.

26. 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, Đại đức Añflākondañfia đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, con có thê xuât gia trong sự hiện diện của đức Thê Tôn không? 
Con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Ton đã noi răng:
一 Này Tỳ-khưu5 hãy đên. Pháp đã khéo được thuyêt giảng, hãy thực hành

， 7 - í ]
Phạm hạnh một cách đúng đan đê châm dứt khô đau.

Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của vị Đại đức ấy.
27. Sau đó, đức Thế Ton đã giáo huấn, đã giảng dạy các vi Tỳ-khưu còn lại 

bằng bài pháp thoại. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức 
Thế Tôn bằng bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ 
đã sanh khởi đến Đại đức Vappa và Đại đức Bhaddiya: "Diều gì có bản tánh  7

7 iiAññākondaññā," = Aññā + kondañña, nghĩa là "Kondañña đã hiểu." Tên gọi này được phát xuất từ 
lời nói của đức Phật: Aññāsi vata bho Kondañño. Aññāsi vata bho Kondañño" (ND).
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được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet." 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 cân sự trợ duyên của người khác, các vị ây đã nói 
Vơi đức The Ton điêu nay:

9 r ■ 9 r

一 Bạch Ngài, chúng con có thê xuât gia trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Ton đã noi răng:
-Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

hành Phạm hạnh một cách đúng dăn đê châm dứt khô đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy.
28. Sau đó, với bữa ăn đã được mang lại, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã 

giảng dạy các vị Tỳ-khưu còn lại bang bài pháp thoại. Nhóm sáu vi sống bằng 
vật mà ba vị Tỳ-khưu đi khất thực và mang về.

29. Khi ây, trong lúc được giáo huân, được giảng dạy bởi đức Thê Tôn băng 
bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi 
đến Đại đức Mahānāma và Đại đức Assaji: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet?  IGìi 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, các vi ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

9

8 Tốt hơn nên dịch là "s备c không phải là ngãv hoặc usắc không phải là ta” (ND).

一 Bạch Ngài, chúng con có thê xuât gia trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Ton đã noi răng:
一 Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

hành Phạm hạnh một cách đúng đan đê châm dứt khô đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy.
30. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu nhóm năm vị rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, sắc là vô ngã.8 Này các Tỳ-khưu5 bởi vì nếu sắc này 

là ngã thì sắc này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở sắc [theo 
ý muốn] rằng: "Sắc của ta hãy là như vầy, sắc của ta đừng trở thành như vầy.,, 
Này các Tỳ-khưu, chính vì sác là vô ngã, do đó, sác đi đên bệnh hoạn và không 
thể đạt được ở sắc [theo ý muốn] rằng: "Sắc của ta hãy là như vầy, sắc của ta 
đừng trở thành như vầy/9

31. Này các Tỳ-khưu, thọ là vô ngã. Này các Tỳ-khưu9 bởi vì nếu thọ này 
là ngã thì thọ này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thọ [theo ý 
muốn] rằng: "Thọ của ta hãy là như vày, thọ của ta đừng trở thành như vầy." 
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Này các Tỳ-khưu, chính vì thọ là vô ngã, do đó5 thọ đi đên bệnh hoạn và không 
thể đạt được ở thọ [theo ý muốn] rằng: uThọ của ta hãy là như vầy, thọ của ta 
đừng trở thành như vây.^,

32. Này các Tỳ-khưu, tưởng là vô ngã. ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, các hành 
là vô ngã. Này các Tỳ-khưu, bởi vì nêu các hành này là ngã thì các hành này 
không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở các hành [theo ý muốn] rằng: 
"Các hành của ta hãy là như vầy, các hành của ta đừng trở thành như v*y." Này 
các Tỳ-khưu, chính vì các hành là vô ngã, do đó, các hành đi đến bệnh hoạn và 
không thê đạt được ở các hành [theo ý muôn] răng: "Các hành của ta hãy là như 
vây, các hành của ta đừng trở thành như vây.”

33. Này các Tỳ-khưu, thức là vô ngã. Này các Tỳ-khưu, bởi vì nếu thức này 
là ngã thì thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thức [theo 
ý muôn] răng: "Thức của ta hãy là như vây, thức của ta đừng trở thành như 
v备y.” Này các Tỳ-khưu, chính vì thức là vô ngã, do đó, thức đi đến bệnh hoạn 
và không thể đạt được ở thức [theo ý muốn] rằng: "Thức của ta hãy là như vầy, 
thức của ta đừng trở thành như vầy.”

34. Này các Tỳ-khưu, các vị nghĩ gì vê sac áy, là thường hay vô thường?
一 Bạch Ngài, là vô thường.
-Vậy cái gì [đã] là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc?
- Bạch Ngài, là khổ.
一 Vậy cái gì [đã] là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là hợp lý 

khi quán xét về cái ấy rằng: "Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã 
cha ta?”

一 Bạch Ngài, điều ấy không [hợp lý].
一 Này các Tỳ-khmi, thọ ...(nt)..・ tưởng …(nt)..・ các hành ...(nt)..・ thức là 

thường hay vô thường?
-Bạch Ngài, là vô thường.
-Vậy cái gì [đã] là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc?
- Bạch Ngài, là khổ.
-Vậy cái gì [đã] là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là hợp lý 

khi quán xét về cái ấy rằng: "Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã 
của ta?”

一 Bạch Ngài, điều ấy không hợp lý.
r r r

35. 一 Này các Tỳ-khưu, như thê, trong trường hợp này, bát cứ sác nào thuộc 
ve quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tế, 
kém cỏi, hay cao quý, ở xa, hay ở gân, nên thây được toàn bộ săc ây đúng như 
bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh [như vầy]: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta," Bất cứ thọ nào
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・..(nt)..・ bát cứ tưởng nào ...(nt)…bát cứ các hành nào ...(nt)..・ bát cứ thức nào 
thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi 
tế, kém cỏi, hay cao quý, ở xa hay ở gần, nên thấy được toàn bộ thức ấy đúng 
như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh [như vầy]: “Cái này không phải là 
của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta."

36. Này các Tỳ-khiru, trong khi thấy được như thế, vị Thánh đệ tử có sự học 
hỏi không còn hứng thú trong sắc, không còn hứng thú trong thọ, không còn 
hứng thú trong tưởng, không còn hứng thú trong các hành, không còn hứng thú. ； • x l l ,
trong thức; trong khi không còn hứng thú, vị ây không còn say đăm; do không 
còn say đắm, vị ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí khởi lên rằng: 
"Đã được giải thoát.Vị ấy biết được rằng: "Sụ* tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, không còn gì khác [phải làm] đối với bản thể 
[A-la-hán] này nữa.”

37. Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Được hoan hỷ, các Tỳ-khưu nhóm 
năm vị đã vô cùng tlúch thú với lời dạy của đức Thế Tôn. Hơn thế nữa, trong 
khi bài kinh này được thuyết giảng, tâm của các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc.

38. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu vị A-la-hán.

Tụng phẩm thứ nhất

1. Vào lúc bấy giờ, ở Bārānasī có người con trai gia đình danh giá tên Yasa, 
là con trai nhà đại phú, có vóc dáng mảnh mai. Chàng trai có ba tòa lâu đài: Một 
dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Vào bốn 
tháng mùa mưa, ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong lúc được phục vụ 
bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía dưới của tòa lâu đài.

2. Khi ây, người con trai gia đình danh giá Yasa là người được thừa hưởng, 
được sở hữu năm phần dục lạc,  trong lúc đang được phục vụ, chàng trai đã 
thiêp ngủ trước roi đám người hâu cũng đã thiêp ngủ. Và cây đèn dâu được đót 
trọn đêm.

9

9 Khoái lạc sanh lên do 5 giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân (ND).

3・ Khi ấy, nẹười con trai gia đình danh giá Yasa đã thức dậy trước và đã 
nhìn thấy đám hau thiếp của mình đang ngủ, cây đàn ở khuỷu tay của nàng nọ? 
cái trống con ở cổ của nàng kia, cái trống ở đùi của nàng khác, nàng nọ có [đầu 
tóc] xổ ra, nàng kia nhểu nước dãi, các nàng khác thì nói lảm nhảm, chàng nghĩ 
rằng bãi tha ma đã đến ở trong tầm tay. Sau khi nhìn thấy, chàng trai đã thấy rõ 
được điều bất lợi và đã lập tâm ở sự chán nản.

4. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán 
rằng: "Thật là chán nản! Thật là khổ s&!”
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5. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã mang vào đôi hài bằng 
vàng ròng và đi đen cánh cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra 
[nghĩ rằng]: "Chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia, sống không nhà 
của người con trai gia đình danh giá Yasa."

6. Sau đó9 người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đên công thành phô. 
Các phi nhân đã mở cánh cửa ra [nghĩ rằng]: "Chớ có ai gây trở ngại đến việc 
rời nhà xuất gia, sống không nhà của người con trai gia đình danh giá Yasa."

7. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến Isipatana, chỗ 
vườn Nai. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, sau khi thức dậy trong đêm, vào lúc 
hừng sáng, đang đi kinh hành ở ngoài trời, đức Thế Tôn đã nhìn thấy người 
con trai gia đình danh ệiá Yasa từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thay đã rời 
đường kinh hành và ngoi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, ở không 
xa đức Thế Tôn, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán 
rằng: "Thật là chán nản! Thật là khổ s&!”

8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa 
điều này:

一 Này Yasa, việc này không chán nản, việc này không khổ sở. Này Yasa, 
hãy đến và ngồi xuống. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho ngươi.

Khi ây, người con trai gia đình danh giá Yasa [nghĩ răng]: "Nghe nói việc 
này không chán nản, việc này không khổ s&" nên mừng rỡ phấn chấn, rồi đã cởi 
ra đôi hài bằng vàng ròng và đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức The Tôn roi ngồi xuống một bên. Khi người con trai gia đình danh giá Yasa 
đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến nệười con 
trai gia đình danh giá Yasa. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bo 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 xuât ly. Khi đức Thê Tôn biêt được người con 
trai gia đình danh giá Yasa 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 vét nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thê, 
ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh 
khởi đen người con trai gia đình danh giá Yasa: "Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

9. Sau đó, mẹ của người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi lên tòa lâu 
đài, trong khi không nhìn thay người con trai gia đình danh giá Yasa, nên đã đi 
đên gặp người gia chủ đại phú, sau khi đên đã nói với người gia chủ đại phú 
điều này:

一 Gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai ông là Yasa.
Khi ấy, người gia chủ đại phú đã phân công cho các sứ giả phi ngựa bốn 

phương, còn chính bản thân đã đi đến Isipatana, chỗ vườn Nai. Người gia chủ 



L CHƯƠNG TRỌNG YẾU ❖ 23

đại phú đã nhìn thấy dấu vết [in xuống đất] của đôi hài bằng vàng ròng, sau khi 
nhìn thấy đã đi theo chính dấu vết ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người gia chủ 
đại phú từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã khởi ý điều 
này: “Hay là Ta nên thi triển thần thông để cho người gia chủ đại phú ngồi ở đây 
không thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đẫy y Rồi 
đức Thế Tôn đã thi triển thần thông như thế ấy.

10. Sau đó, người gia chủ đại phú đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến
_ _ _ r y

4〜 f • r • 4,…nni Ạ FT^ /ỵ JL* Ạ 5đã noi vơi đức The Ton điêu nay:
-Bạch Ngài, vậy chớ đức Thế Tôn có thể nhìn thấy người con trai gia đình 

danh giá Yasa không?
一 Này gia chủ, như thê thì ông hãy ngôi xuồng đi. Có lẽ khi ông ngôi xuổng ở 

dây, ông có thê nhìn thây người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngôi ở đây.
11. Khi ấy, người gia chủ đại phú [nghĩ rằng]: "Nghe nói khi ta ngồi xuống ở 

chính nơi đây, ta sẽ nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở 
d2y“ nên mừng rỡ, phấn chấn, rồi đã đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Khi người gia chủ đại phú đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết pháp 
theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú. ...(nt)... không còn cần sự trợ duyên của 
người khác, [người gia chủ đại phú] 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 người có mắt 
sẽ nhìn thấy được các hình dang,9; tương tợ như thế, pháp đã được đức Thế Tôn 
giảng 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.

Và ông ta đã trò thành vị nam cư sĩ đọc ba câu [nương nhờ]10 đầu tiên ở thế gian.

10 Vị nam cư sĩ đọc 3 câu (tevãcỉko)'. Lúc bấy giờ, trên thế gian này đã có 6 vị Tỳ-khưu A-la-hán, tức là 
Hội chúng Tỳ-khưu đã hiền hữu. Vì thế, khi đi đến nương nhờ vao Ba ngôi báu, người gia chủ này đã 
đọc 3 câu nương nhờ là "Cóp đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn. Con đây xin đi đến nương nhờ 
Giáo pháp. Con đây xin đi đến nương nhờ Hội chúng Tỳ-khưu,, (ND).

12. Sau đó, trong khi giáo pháp đang được giảng giải cho người cha thì 
người con trai gia đình danh giá Yasa, trong khi quán sát bản chất như đã được 
thay, như đã được biết, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Trong khi 
giáo pháp đang được giảng giải cho người cha thì người con trai gia đình danh 
giá Yasa, trong khi quán sát bản chát như đã được thây, như đã được biêt, tâm 
của vi ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Người 
con trai gia đình danh giá Yasa quả không thể nào quay trở lại đời sống thấp 
kém đê thọ hưởng các dục lạc giông như trước đây khi còn ở tại gia, hay là Ta 
nên thu hồi sự thi triển thần thông 备y?”
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13. Sau đó, đức Thế Tôn đã thu hồi sự thi triển thần thông ấy. Người gia chủ 
đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi, sau khi 
nhìn thấy, đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa điều này:

一 Này Yasa yêu quý, mẹ của con đã phải than vãn và sầu muộn. Hãy đem 
lại cho mẹ cuộc sống.

14. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã ngước nhìn đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người gia chủ đại phú điều này:

一 Này gia chủ, ngươi nghĩ gì vê việc ây [là việc] người con trai gia đình danh 
giá Yasa đã thấy, đã biết được pháp bằng trí của vi Hữu học, bằng sự hiểu biết 
của vị Hữu học cũng giống ngươi vậy? Chàng trai ấy trong khi quán sát bản chất 
như đã được thấy, như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, có thể nào Yasa quay trở lại đời sống thấp 
kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia hay không?

一 Bạch Ngài, điều ấy không thể nào.
一 Này gia chủ, người con trai gia đình danh giá Yasa quả đã thấy, đã biết 

được pháp băng trí của vị Hữu học, bằng sự hiêu biết của vị Hữu học cũng 
giông ngươi vậy. Chàng trai ây trong khi quán sát bản chát như đã được thây, 
như đã được biêt, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Này gia chủ, Yasa không thê nào quay trở lại đời sông tháp kém đê thọ 
hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia.

15. - Bạch Ngài, thật là lợi ích cho người con trai gia đình danh giá Yasa! 
Thật khéo thành tựu cho người con trai gia đình danh giá Yasa! Như là việc tâm 
của người con trai gia đình danh giá Yasa đã không còn chấp thủ và đã được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa thọ 
trai ngày mai, cùng với người con trai gia đình danh giá Yasa là Sa-môn hầu cận.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng.
16. Khi ấy, người gia chủ đại phú 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. Sau đó, khi người gia chủ đại phú ra đi không lâu, người con trai gia 
đình danh giá Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? 
Con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Ton đã nói răng:
- Này Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành 

Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của Đại đức ấy.
Vào lúc bây giờ, trên thê gian có bảy vị A-la-hán.

Dứt sự xuất gia của Yasa.
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1. Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm ỵ bát, đi đến tư gia của 
người gia chủ đại phú cùng với Đại đức Yasa là Sa-môn hầu cận, sau khi đến đã 
ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy5 người mẹ và người vợ cũ của 
Đại đức Yasā 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 các người 
nữ ấỵ. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bo thí, bài thuyết về giới cấm, bài 
thuyết về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém5 sự ô nhiễm của các dục và sự lợi ích của 
việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được các người nữ 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 tấm 
vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, 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 các người nữ ấy: “Biều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt? 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 han, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không 
còn cân sự ứợ duyên của người khác, các người nữ ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:

一 Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! ...(nt)…Bạch 
Ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo pháp và Hội chúng 
Tỳ-khưu. Xin đức Thế Ton chấp nhận chúng con là các nữ cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

Và các người nữ ây đã trở thành những nữ cư sĩ đọc ba câu đâu tiên ở thê gian.
2. Sau đó5 khi đã tự tay làm hài lòng, toại ý đức Thế Tôn và Đại đức Yasa 

với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm, đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực 
xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người mẹ, người cha và người vợ cũ của Đại 
đức Yasā đã ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người mẹ, người cha và người vợ cũ 
của Đại đức Yasa bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

3. Bôn người bạn tại gia của Đại đức Yasa [tên] Vimala, Subāhu, Punnaji, 
Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá giả ở thành 
Bārānasī đã nghe được rằng: "Nghe nói người con trai gia đình danh giá Yasa 
đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa và rời nhà xuất gia, sống 
không ĩýìà." Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: "Pháp ya Luật ấy 
chắc chắn không phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là tầm thường 
khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa và rời nhà xuất gia, sống không nhà!" Các người ấy đã đi 
đến ẹặp Đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Yasa rồi đứng một bên. 
Khi áy, Đại đức Yasa đã dẫn bốn người bạn tại gia ấy đi đến gặp đức Thế Ton, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, Đại đức Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều này:
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一 Bạch Ngài, bốn người bạn tại gia này của con [tên] Vimala, Sub互hu, 
Punnaji, Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá 
giả ở thành Bārānasī. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những 
người này.

4. 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 và sự lợi ích của việc xuất 
ly. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy 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 khô, tập, diệt, đạo. Cũng giông như tâm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể 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 những người ấy: "Diều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại dìệty 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 
su, không còn cần sự trợ duyên của người khác, những người ấy đã nói với đức 
The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Ton đã noi răng:
-Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành 

Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy. Sau đó, đức 

Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị Tỳ-khưu ấy bằng bài pháp thoại. 
Trong khi được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn bằng bài pháp 
thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc.

Vào lúc bấy giờ9 trên thế gian có mười một vị A-la-hán. 

Dứt sự xuất gia của bốn người bạn tại gia.

1・ Những người bạn tại gia của Đại đức Yasa có số lượng năm mươi [người] 
là những người con trai của các gia đình kỳ cựu và các gia đình kế tự trong xứ 
sở đã nghe rằng: "Nghe nói người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa và rời nhà xuất gia, sống không nhà." Sau 
khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: "Pháp và Luật ấy chắc chắn không 
phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là tầm thường khi mà người 
con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu 
ca-sa và rời nhà xuất gia, sống không nhà!" Các người ấy đã đi đến gặp Đại đức 
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Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Yasā rồi đứng một bên. Khi ấy, Đại đức 
Yasa đã dẫn các người bạn tại gia có số lượng là năm mươi [người] ấy đi đến 
gặp đức The Tôn, sau khi đen đã đảnh le đức The Ton roi ngoi xuồng một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, những người bạn tại gia này của con có số lượng năm mươi 
[người] là những người con trai của các gia đình đầu tiên hoặc kế tục trong xứ 
sở. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những người này.

2. 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 và sự lợi ích của việc xuất 
ly. ...(nt)..・ 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 
chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 
những người ây: "Điêu gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ây đêu có bản 
tánh hoại diet." Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được
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pháp, đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt han, đã 
thành tựu niêm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, những người ây đã nói với đức Thê Tôn điêu này:

一 Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

Đức Thế Tôn đã nói rằng:
—Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy. Sau đó, đức 

Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vi Tỳ-khưu ấy bằng bài pháp thoại. 
Trong lúc được giáo huân, được giảng dạy bởi đức Thê Tôn băng bài pháp 
thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc.

Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu mươi mốt vị A-la-hán.
3. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời 

và loài người. Này các Tỳ-khưu, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả các sự trói 
buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các Tỳ-khmi, hãy cất bước du hành 
vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế 
gian, vì sự tiến hóa, sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và nhân loại, chớ đi hai 
người chung một [đường]. Này các Tỳ-khưu5 hãy thuyết giảng giáo pháp toàn 
hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
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nghĩa, thành tựu vê văn tự, giảng giải vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn và đầy đủ. Có những hạng người sanh lên bị ít ô nhiễm sẽ là những người 
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hiểu được giáo pháp, [nhưng] do việc không nghe giáo pháp sẽ bi tha hóa. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senãni ở Uruvelâ cho việc thuyết 
giảng giáo pháp.

4. Sau đó, Ma vương tội lỗi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bằng những lời kệ này:

一 Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 
người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc lớn lao. Này vị Sa-môn, Ngài không 
thoát khỏi ta!

[Đức Thế Tôn đáp lại rằng:]
一 Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 

người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc lớn lao. Này kẻ gây tử vong, ngươi 
đã bị thua rồi.

一 Sự trói buộc này, có sự di chuyển ở khoảng không và hoạt động ở trong 
tâm. Ta sẽ trói buộc Ngài lại bằng vật ấy. Này vị Sa-môn, Ngài không thoát 
khỏi ta!

一 Các sắc, các thinh, các hương, các vi và các xúc là các niềm thích thú của 
tâm. Sự mong muôn của Ta ở điêu ây đã không còn. Này kẻ gây tử vong, ngươi 
đã bi thua rồi.

Khi ấy, Ma vương tội lỗi [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta roi!" nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay 
tại chỗ ấy.

Dứt phần giảng về Ma vương là phần thứ mười một

1. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khiru thuộc nhiêu phương khác nhau, thuộc 
nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những 
người có ý muốn tu lên bậc trên, [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất 
gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên y Trong trường hợp ấy, chính các vị Tỳ-khưu 
luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên 
bậc trên đều mệt nhọc. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh 
văng, có ý nghĩ suy tâm như vây đã sanh khởi: "Hiện nay, các vị Tỳ-khưu 
thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo 
những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên 
[nghĩ rằng]: 'Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho họ tu lên bậc trên/ 
Trong trường hợp ấy, chính các vị Tỳ-khưu luôn cả những người có ý muốn 
xuât gia và những người có ý muôn tu lên bậc trên đêu mệt nhọc; hay là Ta 
nên cho phép các vi Tỳ-khưu răng: 'Này các Tỳ-khưu, kê từ nay, ở trong mọi 
phương, ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trèn."'
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2. Sau đó, vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân lý 
do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại, đã thuyết pháp thoại, 
roi đã bảo các vị Tỳ-khưu rang:

一 Này các Tỳ-khưu, ở đây, trong lúc Ta thiên tinh ở nơi thanh văng, có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Hiện nay, các vi Tỳ-khưu thuộc nhiều 
phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo những người có ý 
muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên [nghĩ rằng]: 'Đức Thế 
Tôn sẽ cho họ xuất gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên.5 Trong trường hợp ấy, chính 
các vị Tỳ-khưu5 luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý 
muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay là Ta nên cho phép các vị Tỳ-khưu rang: 
'Này các Tỳ-khưu, ke từ nay ở trong mọi phương, ở trong mọi xứ sở, chính các 
ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên.'”

11 Sangha: Được dịch âm thành Tăng-già, nói ngắn gọnjà Tăng. Sangha có ý nghĩa thông thường là 
hội chúng, tập thể, v.v... và được thiêng liêng hóa khi đề cập đên 3 ngôi Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng.
Điều cần lưu ý ở đây là từ "Scừighd' cung được dùng cho Ty-khưu-nK Bhikkhuñīsañgha = hối chúng 
Tỳ-khưu-ni, Tỳ-khưu-ni Tăng (tương tợ như ở bhikkhusañgha = hội chúng Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Tăng).
Tuy nhiên, hiện nay có khuynh hướng dùng chữ "Ung” chi dành riêng cho phái nam, ví dụ như: t4Tư
chung gom có Tăng, Ni, thiển nam, tín nữ", hoặc 4tKính bạch chư Đại đưc Tăng, Ni" hoặc bình dân hơn 
như i4ông Tăng, bà Ni”, v.v... Chữ “T負ng” này chỉ tương đương với từ ^Bhikkhu" (Tỳ-khưu) chứ không 
phải là '"Sangha" như ơ trên (ND).

3. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép "kể từ nay ở trong mọi phương, ở trong 
mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên,^, Và này 
các Tỳ-khưu5 nên cho xuât gia như vây, nên cho tu lên bậc trên như vây: Trước 
tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, bảo đắp 
thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vi Tỳ-khưu, bảo ngồi chồm hổm, 
bảo chăp tay lên và nên bảo răng: "Nguôi hãy nói như vây:

Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ [Tôi xin quy y Phật].
Tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ [Tôi xin quy y Pháp].
Tôi đi đến Hội chúng là nơi nương nhờ [Tôi xin quy y Tăng].11 * *
Lần thứ nhi, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ.
Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ.
Lần thứ nhi, tôi đi đến Hội chúng là nơi nương nhờ.
Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ.
Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ.
Lần thứ ba5 tôi đi đến Hội chúng là nơi nương nhờ."
Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bằng ba sự đi 

đến nương nhờ này.

Dứt phần giảng về sự xuất gia, sự tu lên bậc trên 
bằng ba sự đi đến nương nhờ là phần thứ mười hai.
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1. Sau đó, khi đã sông qua mùa mưa, đức Thê Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta có các sự tác ý đúng đắn, có các sự tinh tấn chân 

chánh đúng đắn, đã đạt đến sự Giải thoát vô thượng, đã chứng ngộ sự Giải thoát 
vô thượng. Này các Tỳ-khưu, ngay cả các ngươi cũng có các sự tác ý đúng đắn, 
có các sự tinh tấn chân chánh đúng đắn, [các ngươi] hãy đạt đến sự Giải thoát 
vô thượng, hãy chứng ngộ sự Giải thoát vô thượng.

2. Sau đó, Ma vương tội lỗi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bằng bài kệ này:

一 Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 
người. Ngài đã bi trói buộc bởi sự trói buộc của tử thân. Này vị Sa-môn, Ngài 
không thoát khỏi ta!

[Đức Thế Tôn đáp lại rằng:]
一 Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 

người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc của tử thần. Này kẻ gây tử vong, 
ngươi đã bị thua rồi.

Khi ấy, Ma vương tội lỗi [nghĩ rằng]: "Bức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! Đấng 
Thiện Thệ đã nhận ra ta r8i!" nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay tại chỗ ấy.

3・ Sau đó, khi đã ngự tại thành Bārānasī theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra di, du hành về phía Uruvelā. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời đường lộ đi đến khu 
rừng rậm nọ, sau khi đến đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi xuống 
ở góc cây nọ.

4. Vào lúc bây giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có sô lượng 
ba mươi [người] cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng 
rậm ấy. Một người không có vợ. Cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu của 
vị ây. Roi trong khi những người ây đang lơ đênh du ngoạn, cô gái diêm ây đã 
cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát.

5. Sau đó, những người bạn ấy trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm kiếm 
người đàn bà ấy, trong khi lang thang ở khu rừng rậm ấy, đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, vậy chớ đức Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không?
一 Này các vương tử, các vị có chuyện gì với người đàn bà?
一 Bạch Ngài, ở đây, chúng tôi là những người bạn thuộc nhóm các vương 

tử có số lượng ba mươi [người] đã cùng với những người vợ du ngoạn ở trong 
khu rừng rậm này. Một người không có vợ. Cô gái điếm đã được dẫn đến cho 
nhu câu của vị ây. Bạch Ngài, roi trong khi chúng tôi đang lơ đênh du ngoạn, 
cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. Bạch Ngài, là những người bạn 
trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, chúng tôi đây lang 
thang đi đến khu rừng rậm này.



L CHƯƠNG TRỌNG YẾU ❖ 31

6・ 一 Này các vương tử, các vị nghĩ thê nào vê việc các vi nên tìm kiêm 
người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lấy chính mình, đối với các vị việc 
nào quan trọng hơn?

一 Bạch Ngài, đối với chúng tôi, việc chúng tôi nên tìm kiếm lấy chính mình 
là việc quan trọng hơn.

一 Này các vương tử, chính vì việc ây? các vi hãy ngôi xuông, Ta sẽ thuyêt 
giảng giáo pháp cho các vị.

-Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn 

rồi ngồi xuống một bên.
7. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến các vi 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 và sự lợi ích của việc xuất ly. 
Khi đức Thế Tôn biết được các vi ấy 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 nhơ, 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 các vị ấy: “Diều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy 
đều có bản tánh hoại diet.”

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, các vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, chúng con có thê xuât gia trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Ton đã noi răng:
一 Này các Tỳ-khưu9 hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

hành Phạm hạnh một cách đúng dăn đê châm dứt khô đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy.

Dứt câu chuyện về những người bạn thuộc nhóm các vương tử. 
Tụng phẩm thứ nhì.

1. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến Uruvelã. Vào 
lúc bấy giờ, có ba vi đạo sĩ bện tóc đang cư tru ở Uruvelâ là Uruvelakassapa, 
Nadĩkassapa và Gayâkassapa.

Trong số các vị ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa là vi lãnh đạo, vị hướng 
dẫn, vi quan trọng nhất, vị đứng đau, vi thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc.
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Đạo sĩ bện tóc Nadĩkassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị 
đứng đầu, vi thủ lĩnh của ba trăm đạo sĩ bện tóc. Đạo sĩ bện tóc Gayâkassapa là 
vị lãnh đạo, vi hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của hai 
trăm đạo sĩ bện tóc.

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa,
r >

sau khi đên đã nói với đạo sĩ bện tóc Ưruvelakassapa điêu này:
一 Này Kassapa, nêu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thê ngụ một 

đêm trong nhà thờ lửa.
一 Này vi Đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. [Tuy nhiên] ở đây có 

con rông chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con răn có nọc độc khủng khiêp, không 
thể để cho nó hại Ngài được.

Đen lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: 
一 Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một 

đêm trong nhà thờ lửa.
一 Này vị Đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. [Tuy nhiên] ở đây có 

con rông chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con răn có nọc độc khủng khiêp, không 
the đe cho nó hại Ngài được.

Đen lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: 
一 Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một 

đêm trong nhà thờ lửa.
一 Này vị Đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. [Tuy nhiên] ở đây có 

con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có nọc độc khủng khiếp, không 
thể để cho nó hại Ngài được.

一 Biết đâu nó có thể không hại Ta. Này Kassapa, ngươi hãy cho phép [Ta 
cư ngụ] nhà thờ lửa đi.

一 Này vị Đại Sa-môn, Ngài hãy cư ngụ một cách thoải mái.
Sau đó, đức Thế Tôn đã đi vào nhà thờ lửa, sắp đặt tấm thảm trải bằng cỏ rồi ngồi 

xuống, xếp [chân] thế kiết-già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở phía trước.
3. Khi ấy, con rồng ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn đi vào, sau khi nhìn thấy 

trở nên bực bội nên đã phun khói. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "C6
* 7 r

lẽ Ta không nên làm thương tôn đên lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con 
rồng này mà chỉ nên dùng lửa [của Ta] làm cho lửa [của nó] bị kiệt quệ thôi.^, 
Sau đó, đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông có hình thức như thế và đã 
phun khói. Khi ây, con rông không chịu nôi sự khô sở nên đã phun ra lửa. Đức 
Thế Tôn cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Trong khi cả hai 
đều có trạng thái rực sáng, ngôi nhà thờ lửa như là bị đốt cháy, bị phát cháy, có 
trạng thái rực sáng. Khi ấy, những đạo sĩ bện tóc ấy đã vây xung quanh nhà thờ 
lửa và nói như vầy:
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-Quả thật vị Đại Sa-môn có vóc dáng xinh đẹp đã bi con rồng hãm hại!
Sau đó5 khi trải qua đêm ấy, đức Thế Ton đã không làm thương tổn đến lớp 

vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con rồng này mà đã dùng lửa [của Ngài] 
làm cho lửa [của nó] bị kiệt quệ, rồi bỏ vào trong bình bát và đưa cho đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa xem [nói răng]:

一 Này Kassapa, đây là con rông của ngươi. Lửa của nó đã bị lửa [của Ta] 
làm cho kiệt quệ.

Khi ây, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điêu này: "Vị Đại Sa-môn 
quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy đã dùng lửa [của vi ấy] làm 
cho lửa của con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có nọc độc khủng 
khiếp bị kiệt quệ, nhưng vi ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta day/9

12 Ngài Buddhaghosa cho biết đây là các lời kệ được lưu truyền về sau này (VìnA. v. 971).

4. ở Nerañjarā, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa rằng:
-Này Kassapa, nêu không trở ngại cho ngươi thì đêm nay hãy đê Ta ngụ ở 

nơi thờ phụng lửa.
-Này vị Đại Sa-môn, quả chăng có trở ngại cho tôi. Chỉ vì muôn được yên 

tâm mà tôi ngăn cản Ngài. Nơi đây có con rong chúa dữ tợn, có pháp thuật, là 
con rắn có nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại Ngài được.

一 Biết đâu nó có thể không hại Ta. Này Kassapa, ngươi hãy cho phép [Ta 
cư ngụ] nhà thờ lửa đi.

Sau khi biết được điều ấy là "đã được cho phép", Ngài đã đi vào, không 
khiếp đảm, đã lìa nỗi sợ hãi.

Thây vị ân sĩ đã đi vào, con rông chúa có ý bực bội, đã phun khói. Vị Chúa 
của loài người, với tâm hòa dịu, với ý cao cả, tại nơi đó cũng đã phun khói.

Và không nén được nỗi bực tức, con rồng chúa đã phun lửa như là cơn hỏa 
hoạn. Vị Chúa của loài người, thiện xảo về các đề mục lửa, tại nơi đó cũng đã 
phun lửa.

Trong khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, các đạo sĩ bện tóc đã vây xung 
quanh nhà thờ lửa và nói rằng:

一 Đương nhiên là vi Đại Sa-môn có vóc dáng xinh đẹp bị con rồng hãm hại!
Roi đêm đã qua đi, các ngọn lửa của rông chúa chăng còn, còn các ngọn lửa 

của vị có thân lực vân tôn tại và có nhiêu màu săc.
Các ngọn lửa nhiều màu sắc từ cơ thể của vị Añgīrasa có các màu sắc trong 

suốt, xanh, đỏ, tím, vàng.
Sau khi đặt con rồng vào bình bát, Ngài đã đưa ra cho vị Bà-la-môn xem:
一 Này Bà-la-môn, đây là con rồng của ngươi. Lửa của nó đã bị kiệt quệ vì 

ngọn lửa [của Ta].12
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5. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa vô cùng hoan hỷ với sự kỳ diệu 
than thong nay cua đức The Ton nen đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

一 Này vi Đại Sa-mon, hãy cư ngụ ngay tại đây, tôi có thức ăn trường kỳ 
cho Ngài.

Điều kỳ diệu thứ nhất

6. Sau đó, đức Thế Tôn đã cư ngụ trong khu rừng rậm nọ, không xa khu ẩn 
cư của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa. Khi ấy, vào lúc đêm khuya, bốn vị Đại 
Thiên vương có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi 
đã đi đên gặp đức Thê Tôn, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi đưng ở bôn 
phương, giống như là những khối lửa khổng lồ.

Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức The Ton, sau khi đen đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

一 Này vị Đại Sa-mon, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa- 
mon5 trong lúc đêm khuya, những ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn 
bộ khu rừng rậm rồi đã đi đến gặp Ngài, sau khi đến đã đảnh lễ Ngài rồi đứng 
ở bốn phương, giống như là những khối lửa khổng lồ vậy?

-Này Kassapa, các vị ấy là bốn vị Đại Thiên vương đã đi đến gặp Ta để 
nghe pháp.

Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: "Vj Đại Sa-mon 
quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả bốn vị Đại Thiên vương 
còn đi đến gặp để nghe pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như 
ta day?7 * 9

7. Sau đó, trong lúc đêm khuya, vi chúa của chư thiên Sakkā có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên, giống như là khối lửa 
khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước 
đây nữa.

Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức The Ton, sau khi đen đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

一 Này vi Đại Sa-mon, đã đên giờ, thức ăn đã chuan bị xong. Này vị Đại 
Sa-mon5 trong lúc đêm khuya, người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng 
toàn bộ khu rừng rậm rồi đã đi đến gặp Ngài, sau khi đến đã đảnh lễ Ngài rồi

Sau đó, đức Thê Tôn đã thọ thực bữa ăn của vi đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy.

Điều kỳ diệu thứ nhì.
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đứng một bên, giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn 
những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy?

一 Này Kassapa, vị ấy là chúa của chư thiên Sakkā đã đi đến gặp Ta để 
nghe pháp.

Khi ây, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điêu này: "Vi Đại Sa-môn 
quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả chúa của chư thiên Sakkā 
còn đi đên gặp đê nghe pháp, nhưng vị ây không phải là vị A-la-hán giông như 
ta d2y."

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vi đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy.

Điều kỳ diệu thứ ba.

8. Sau đó, trong lúc đêm khuya, vị Phạm thiên Sahampati có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên, giống như là khối lửa 
không lô còn rực rỡ hơn và thù thăng hơn những hào quang đây màu săc trước 
đây nữa.

9. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức The Ton, sau khi đen đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

—Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bi xong. Này vị Đại 
Sa-mon, trong lúc đêm khuya, người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng 
toàn bộ khu rừng rậm rồi đã đi đến gặp Ngài, sau khi đến đã đảnh lễ Ngài rồi 
đứng một bên, giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn 
những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy?

-Này Kassapa, vị ấy là Phạm thiên Sahampati đã đi đến gặp Ta để nghe pháp.
Khi áy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điêu này: "Vj Đại Sa-mon 

quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị Phạm thiên Sahampati còn đi 
đến gặp để nghe pháp, nhung vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta dây.”

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy.

Điều kỳ diệu thứ tư.

10. Vào lúc bấy giờ, buổi đại lễ cúng tế của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
đã đến. Và toàn bộ dân chúng ở Añga và Magadha đem lại nhiều thức ăn loại 
cứng, loại mem với ý định tham dự. Khi áy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã 
khởi ý điều này: "Giờ đây, buổi đại lễ Cling tế của ta đã đến, toàn bộ dân chúng 
ở Añga và Magadha sẽ đem lại nhiều thức ăn loại cứng, loại mềm và tham dự.
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Nêu vị Đại Sa-môn thực hiện sự kỳ diệu của thân thông trước đám đông thì lợi 
lộc và sự trọng vọng sẽ tăng trưởng cho vị Đại Sa-môn, còn lợi lộc và sự trọng 
vọng của ta sẽ bi giảm đi; vậy thì vị Đại Sa-môn không thể đi đến vào ngày mai."

11. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa nên đã đi đên xứ Kuru ở phương Bác, từ nơi ây đã đem lại 
đô ăn khát thực và đã thọ thực ở hô Anotatta, roi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi ây.

12. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Này vị Đại Sa-môn5 đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa- 
môn9 việc gì khiến Ngài đã không đi đến ngày hôm qua? Tuy nhiên, chúng tôi 
cũng có nhớ đến Ngài rằng: "Việc gì khiến vị Đại Sa-môn không đi đến?” Phần 
chia về thức ăn loại cứng và loại mềm đã được để dành cho Ngài.

13. 一 Này Kassapa, thế không phải ngươi đã khởi ý điều này: "Giờ đây, buổi 
đại lễ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân chúng ở Añga và Magadha sẽ đem lại 
nhiêu thức ăn loại cứng, loại mem và tham dự. Nêu vi Đại Sa-môn thực hiện• 7 • • • • • ♦A e
Sự kỳ diệu của thân thông trước đám đông thì lợi lộc và sự trọng vọng sẽ tăng 
trưởng cho vị Đại Sa-môn, còn lợi lộc và sự trọng vọng của ta sẽ bị giảm đi; vậy 
thì vị Đại Sa-môn không thể đi đến vào ngày mai.”

14. Này Kassapa, Ta đây dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ngươi nên 
đã đi đên xứ Kuru ở phương Băc? từ nơi ây, đã đem lại đô ăn khát thực và đã 
thọ thực ở hô Anotatta, roi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi ây.

15. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: "Vi Đại Sa- 
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy còn biết được tâm bằng 
tâm, nhưng vị ây không phải là vị A-la-hán giông như ta đấy y

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy.

Điều kỳ diệu thứ năm.

1. Vào lúc bấy giờ, có vải parnsukūla  đã phát sanh đến đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vậy Ta có thể giặt vải parnsukūla ở dâu?" 
Khi ây, vi chúa của chư thiên Sakkā dùng tâm biêt được ý nghĩ suy tâm của đức 
Thế Tôn nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước, rồi nói với đức Thế Tôn điều 
này: "Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giặt vải pamsukūla ở dây.” Sau đó, đức 
Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vậy Ta có thể nhồi vải pamsukūla ở nơi vật gi?” 
Khi ấy, vi chúa của chư thiên Sakkā dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức 
Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với đức Thế Tôn điều này:

13

13 NỄẢrpamsukũla\ Chủ yếu là vải quấn thây người chết, được đem bỏ ở bãi tha ma, hoặc là vải nhặt ở 
các đống rác. ở một vài chỗ, chúng tôi đã dịch là uvải dơ bị quăng b6" (ND).
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一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhồi vải pamsukūla ở đây.
Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vậy Ta có thể nắm vào vật gì và 

bước len?99 Khi ấy, vị thiên thần ngụ ở cây Kakudhā dùng tâm biết được ý nghĩ 
suy tầm của đức Thế Tôn nên đã uốn cong cành cây xuống [nói rằng]:

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy nắm vào đây và bước lên.
Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Vậy Ta có thể phơi khô vải 

pamsukūla ở nơi vật gi?" Khi ấy, vị chúa của chư thiên Sakkā dùng tâm biết 
được ý nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn, rồi nói với 
đức The Ton điêu nay:

-Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải pamsukūla ở đây.
2. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp r r _ _ _ - . y

đức Thê Tôn? sau khi đen đã nói vơi đức The Ton điêu nay:
一 Này vi Đại Sa-môn? đã đên giờ, thức ăn đã chuân bi xong. Này vị Đại Sa- 

môn9 có phải trước kia, cái hồ nước này không có ở đây, giờ cái hồ nước này lại 
có ở đây? Trước kia, hòn đá này không được đem lại, do ai mà hòn đá này đã 
được đem lại? Trước kia, cành của cây Kakudhā này không bi uốn cong xuống, 
giờ cành cây này đây đã bị uốn cong xuống?

3・ 一 Này Kassapa, trường hợp này là vải pamsukūla đã được phát sanh 
đến Ta. Ta đây đã khởi ý điều này: "Vậy Ta có thể giặt vải pamsukũỉa ở dau?59 
Khi ây, vi chúa của chư thiên Sakkā dùng tâm biêt được ý nghĩ suy tâm của Ta 
nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với Ta điều này: "Bạch Ngài, 
xin đức Thế Tôn hãy giặt vải pamsukūla ở day?9 Cái hồ này đây đã được đào 
bằng bàn tay bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, Ta đây đã khởi ý 
điều này: "Vậy Ta có thể nhồi vải pamsukūla ở nơi vật gi?" Khi ấy, vi chúa 
của chư thiên Sakkā dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Ta nên đã mang 
lại tảng đá lớn: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhồi vải pamsukūla ở day?9 
Hòn đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, 
Ta đây đã khởi ý điều này: "Vậy Ta có thể nắm vào vật gì và bước 10n?” Khi 
ây9 vi thiên thân ngụ ở cây Kakudhā dùng tâm biêt được ý nghĩ suy tâm của Ta 
nên đã uốn cong cành cây xuống: "Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy nắm vào 
đây và bước lên.,, Cây Kakudhā này đây là vật đê tay năm vào. Này Kassapa, 
Ta đây đã khởi ý điều này: "Vậy Ta có thể phơi khô vải pamsukūla ở nơi vật 
gi?” Khi ấy, vi chúa của chư thiên Sakkā dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm 
của Ta nên đã mang lại tảng đá lớn: "Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi 
khô vải pamsukūla ở day?9 Hòn đá này đây đã được đem lại bởi hạng không 
phải là người.

Khi ây, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điêu này: uVị Đại Sa-môn 
quả thật có đại than lực, có đại oai lực bởi vì vi chúa của chư thiên Sakkā còn 
phải phục vụ, nhưng vi ấy không phải là vi A-la-hán giống như ta đây?9
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Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy.

4・ Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp
， r • r A4，、_ 一 Ạ rr^ A _ 1 • 4. À _ / • r* ，一乙 _ nnl- A △一 員！ 一 y  đức Thê Tôn, sau khi đên đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

一 Này vị Đại Sa-môn, đã đên giờ, thức ăn đã chuân bi xong.
一 Này Kassapa, ngươi hãy đi rồi Ta đến.
Sau khi bảo vi đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, Ngài đã hái trái cây từ cây 

Jambu,14 do cây Jambu mà Jambudīpa15 được biết tiếng, rồi đã đi đến trước và 
ngồi ở nhà thờ lửa. Vi đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn 
ngồi trong nhà thờ lửa, sau khi nhìn thấy, đã nói với đức Thế Tôn điều này:

14 Trái Jambu giống trái mận (miền Nam) hoặc đào đỏ (miền Trung) nhưng nhỏ hơn (ND).
15 Jambudīpa, dịch là đảo Jambu, tức là bán đảo Ấn Độ (ND).

一 Này vi Đại Sa-môn, Ngài đã đi đến bằng con đường nào? Tôi đã ra đi 
trước Ngài, vậy mà Ngài đây đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa.

一 Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo ngươi đi, Ta đã hái trái 
cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudīpa được biết tiếng, rồi đã đi đến 
trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trái cây Jambu này đạt được màu sắc, 
đạt được hương thơm, đạt được mùi vi, nếu ngươi thích thì hãy ăn đi.

-Này vị Đại Sa-mon, thôi đi. Chính Ngài đã mang nó lại thì chính Ngài 
hãy ăn nó.

Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: "Vị Đại Sa-mon 
quả thật có đại than lực, có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vị ấy đã 
hái trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudīpa được biết tiếng, rồi đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như ta dây.”

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rưng rậm ấy.

5. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức The Ton, sau khi đen đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

一 Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.
-Này Kassapa, ngươi hãy đi rồi Ta đến.
Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, Ngài đã hái trái xoài 

không xa cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudīpa được biết tiếng, ...(nt)... 
trái Āmalakī không xa cây Jambu, ...(nt)... trái Harītakī không xa cây Jambu, 
...(nt)... đã đi đến cõi trời Đạo-lợi hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến 
trước và ngôi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thây 
đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:
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一 Này vi Đại Sa-môn, Ngài đã đi đến bằng con đường nào? Tôi đã ra đi 
trước Ngài vậy mà Ngài đã đi đên trước và ngôi ở nhà thờ lửa.

一 Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo ngươi đi, Ta đã đi đến 
cõi trời Đạo-lợi hái bông hoa của cây san hô5 roi đã đi đên trước và ngôi ở nhà 
thờ lửa. Này Kassapa, bông hoa của cây san hô này đạt được màu săc5 đạt được 
hương thơm.

Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: "Vị Đại Sa-môn 
quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vị ấy đã đi 
đên cõi trời Đạo-lợi hái bông hoa của cây san hô, roi đã đi đên trước và ngôi ở 
nhà thờ lửa, nhưng vi ây không phải là vị A-la-hán giông như ta dây."

6・ Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thể chẻ nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, các vi đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi 
ý điều này: "Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị Đại Sa-môn nên chúng 
ta không thể nào chẻ nhỏ các thanh củi được!^, Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với 
vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này:

-Này Kassapa, hãy khiến các thanh củi được chẻ nhỏ.
一 Này vi Đại Sa-môn? hãy khiến chúng được chẻ nhỏ.
Ngay lập tức, năm trăm thanh củi đã được chẻ nhỏ. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 

Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: Đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các thanh củi cũng không chẻ nhỏ được, nhưng vị 
ấy không phải là vi A-la-hán giống như ta dây.”

7. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thể đốt lên ngọn lửa được. Khi ấy, các vi đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý 
điều này: "Chắc chắn là do năng lực thần thông của vi Đại Sa-môn nên chúng 
ta không thể nào đốt lên ngọn lửa dugc!" Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo 
sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này:

一 Này Kassapa, hãy khiến các ngọn lửa được đốt lên.
- Này vi Đại Sa-môn, hãy khiến chúng được đốt lên.
Ngay lập tức, năm trăm ngọn lửa đã được đốt lên. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 

Uruvelakassapa đã khởi ý điêu này: Đại Sa-môn quả thật có đại thân lực, 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không đốt lên được, nhưng vị 
ây không phải là vi A-la-hán giông như ta dây."

8. Vào lúc bây giờ, các vi đạo sĩ bện tóc ây, sau khi thờ phụng lửa, không 
thể dập tắt ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý điều này: 
“Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị Đại Sa-môn nên chúng ta không 
thể nào dập tắt các ngọn lửa được!,^ Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ 
bện tóc Uruvelakassapa điều này:

-Này Kassapa, hãy khiến các ngọn lửa được dập tắt.
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一 Này vi Đại Sa-môn5 hãy khiến chúng được dập tắt.
Ngay lập tức, năm trăm ngọn lửa đã được dập tắt. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 

Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: Đại Sa-môn quả thật có đại than lực? 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không dập tắt được, nhưng vị 
ây không phải là vị A-la-hán giông như ta day.95

9. Vào lúc bây giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh lẽo,
r • e r r 5 e

vào lúc tuyêt rơi, các vị đạo sĩ bện tóc ây hụp xuồng và trôi lên trong dòng sông 
Nerañjarā, roi lại thực hiện những hành động trôi lên hụp xuồng. Khi ây, đức 
Thế Tôn đã làm hiện ra các chảo lửa có số lượng năm trăm cái ở chỗ các vị đạo 
sĩ bện tóc ấy đã lội lên và sưởi ấm. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý 
điêu này: "Chác chăn là do năng lực thân thông của vị Đại Sa-môn cho nên các 
chảo lửa này đã được hiện ra." Khi ây, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi 
ý điêu này: "Vị Đại Sa-môn quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì vị ây 
còn làm hiện ra các chảo lửa nhiêu đên mức này, nhưng vi ây không phải là vị 
A-la-hán giống như ta day/9
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10. Vào lúc bây giờ, có đám mây đen lớn sái mùa đã đô mưa tạo thành trận 
lũ lụt lớn. Trong khu vực nào đức The Tôn cư ngụ thì nước không tràn đến khu 
vực ấy. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Hay là Ta nên đẩy nước ra 
xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi?,, 
Sau đó5 đức Thế Tôn đã đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng 
giữa, trên mặt đát có phủ lớp đát bụi. Khi ây, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
[nghĩ rằng]: "Chi mong sao vi Đại Sa-môn không bi nước cuốn trôi di!", rồi 
đã cùng nhiều vị đạo sĩ bện tóc đi thuyền đến khu vực đức Thế Tôn cư ngụ. Vị 
đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi kinh hành ở 
khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi sau khi đã đẩy nước ra xung quanh, 
sau khi nhìn thấy, đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Này vi Đại Sa-môn, Ngài có đây không?
一 Này Kassapa, có Ta đây.
Đức Thế Tôn đã bay lên không trung và đứng xuống ở chiếc thuyền. Khi 

ây5 vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điêu này: "Vị Đại Sa-môn quả 
thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả nước [lũ] cũng không làm gì 
được, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.55

11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Bã lâu nay, kẻ rồ dại này chỉ 
khởi ý răng: 'Vị Đại Sa-môn quả thật có đại thân lực, có đại oai lực, nhưng vị 
ây không phải là vi A-la-hán giông như ta đây/ Hay là Ta nên làm cho vị đạo sĩ 
bện tóc này phải nao núng? '' Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa điều này:

-Này Kassapa, ngươi chăng phải là A-la-hán và cũng chăng đạt được con 
đường đưa đến quả vị A-la-hán. Thậm chí ngươi cũng không có đường lối thực 



L CHƯƠNG TRỌNG YẾU 輦 41

hành để ngươi có thể trở thành A-la-hán hoặc đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán.

12. Khi ay5 vi đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã quỳ xuong, đê đâu ở hai bàn 
chan cua đức The Ton va đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? 
Con có thể tu lên bậc trên không?

- Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vi hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị 
đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. Ngươi hãy thông báo đến các 
vị ây. Các vị ây sẽ làm theo cách các vị ây suy tính. Các vị suy tính như thê nào 
thì các vi sẽ làm như thế ấy.

13. Sau đó, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp các đạo sĩ bện 
tóc ấy, sau khi đến đã nói với các đạo sĩ bện tóc ấy điều này:

一 Này các ông, ta muốn thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn. Các ông 
r r /

suy tính như thê nào thì các ông hãy làm như thê ây.
—Ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vi Đại Sa-môn đã lâu nay. Nếu ngài 

thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn, hết thảy tất cả chúng tôi sẽ thực hành 
Phạm hạnh theo vi Đại Sa-môn.

14. Sau đó9 các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm 
tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với 
đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

， 一 A

Đức The Ton đã noi răng:
一 Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy.
15. Đạo sĩ bện tóc Nadīkassapa đã nhìn thây các chùm tóc, các bện tóc, các 

đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn thấy, đã 
khởi ý điêu này: "Chớ có việc gì nguy hiêm xảy ra cho anh trai của ta!", roi 
đã phái các đạo sĩ bện tóc [nói rằng]: "Các vị hãy đi và tìm hiểu xem các anh 
trai của ta [thế nào].,^ Còn bản thân cùng với ba trăm đạo sĩ bện tóc đã đi đến 
gặp Đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với Đại đức Uruvelakassapa 
điêu này:

一 Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao?
一 Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.
Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, 

các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
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khi đến đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với 
đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

， 一 \

Đức The Ton đã noi răng:
一 Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

r 9 -í í ỵ
hành Phạm hạnh một cách đúng đan đê châm dứt khô đau.

Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy.
16. Đạo sĩ bện tóc Gayâkassapa đã nhìn thay các chùm tóc, các bện tóc, các 

đồ dạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn thấy, đã 
khởi ý điều này: "Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho các anh trai của ta!” rồi 
đã phái các đạo sĩ bện tóc [nói răng]: "Các vi hãy đi và tìm hiêu xem các anh 
trai của ta [thế nào].'' Còn bản thân cùng với hai trăm đạo sĩ bện tóc đã đi đến 
gặp Đại đức Uruvelakassapa, sau khi đen đã nói với Đại đức Uruvelakassapa 
điều này:

y r

-Này Kassapa, điêu này là tót hơn hay sao?
一 Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.
17. Sau đó? các đạo sĩ bện tóc ây đã quăng trôi theo dòng nước các chùm 

tóc, các bện tóc, các đồ dạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với 
đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Tôn đã noi răng:
一 Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy.
Do nguyện lực của đức Thế Tôn, năm trăm thanh củi đã không chẻ ra được 

rồi đã được chẻ ra, các ngọn lửa đã không đốt lên được rồi đã được đốt lên, đã 
không dập tắt được rồi đã được dập tắt, năm trăm chảo lửa đã được làm hiện ra. 
Theo cách thức ấy, có ba ngàn năm trăm điều kỳ diệu.

18. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelâ theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi, 
du hành vê phía đỉnh Gayâ cùng với đại chúng Tỳ-khưu gôm có một ngàn vị 
Tỳ-khưu9 hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Tại nơi đó, ở Gayâ, 
đức Thế Tôn ngự tại đỉnh Gayâ cùng với một ngàn vị Tỳ-khưu. Tại nơi đó, đức 
Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu rằng:

-Này các Tỳ-khưu, tất cả đều bị cháy rực. Và này các Tỳ-khưu5 cái gì là tất 
cả đều bị cháy rực? Này các Tỳ-khưu, mắt bị cháy rực, các sắc bị cháy rực, sự
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nhận thức của mát bị cháy rực, sự tiêp xúc của măt bị cháy rực, tức là sự cảm 
thọ được sanh lên do duyên tiêp xúc của mát là lạc, hay là khô, hoặc không khô 
không lạc cũng đêu bị cháy rực. Bi cháy rực bởi điêu gì? Ta nói răng: “Bj cháy 
rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si； Bi cháy rực bởi sanh, bởi già, bởi chết, 
bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều ta thán, bởi những nỗi khổ đau, bởi 
những sự bất mãn, bởi những điều thất vQng.”

Tai bị cháy rực, các âm thanh bi cháy rực, ...(nt)..・ Mũi bị cháy rực, các mùi 
bi cháy rực, ...(nt)..・ Lưỡi bi cháy rực, các vi nếm bị cháy rực, ...(nt)... Thân bi 
cháy rực, các sự xúc chạm bi cháy rực, ...(nt)... Ý bị cháy rực, các pháp bị cháy 
rực, sự nhận thức của ý bị cháy rực, sự tiếp xúc của ý bị cháy rực, tức là sự 
cảm thọ được sanh lên do duyên tiêp xúc của ý là lạc, hay là khô, hoặc không 
khổ không lạc cũng đều bi cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng: 
cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già, bởi 
chết, bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều ta thán, bởi những nỗi khổ đau, 
bởi những sự bát mãn, bởi những điêu thát vọng.,, Này các Tỳ-khưu, trong khi 
nhìn thấy như thế, vi Thánh đệ tử có sự học hỏi không còn hứng thú đến mắt, 
không còn hứng thú đến các sắc, không còn hứng thú đến sự nhận thức của mắt, 
không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của mắt, tức là không còn hứng thú đến sự 
cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc, hay là kho, hoặc không 
khổ không lạc.

[Vị áy] không còn hứng thú đên tai, không còn hứng thú đên các âm 
thanh, ...(nt)..・ không còn hứng thú đến mũi, không còn hứng thú đến các 
mùi, ...(nt)..・ không còn hứng thú đến lưỡi, không còn hứng thú đến các vị 
nếm, ...(nt)..・ không còn hứng thú đến thân, không còn hứng thú đến các sự 
xúc chạm, ...(nt)..・ không còn hứng thú đến ý, không còn hứng thú đến các 
pháp, không còn hứng thú đến sự nhận thức của ý5 không còn hứng thú đến 
sự tiếp xúc của ý5 tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên 
do duyên tiếp xúc của ý là lạc, hay là khổ, hoặc không khổ không lạc; trong 
khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham ái; do không còn tham ái, vi 
ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí khởi lên rằng: "Đã được giải 
thoát.” Vị ấy biết được rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã thành, 
việc cân làm đã làm, không còn gì khác [phải làm] đôi với bản thê [A-la-hán] 
này níĩa."

19. Và trong khi bài kinh này được thuyêt giảng, tâm của một ngàn vị 
Tỳ-khưu ây đã không còn châp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc.

Dứt phần giảng về í6Bị cháy rực.w 
Dứt tụng phẩm í6Sự kỳ diệu ờ Uruvelā59 là thứ ba.
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1. Sau đó5 khi đã ngự tại Uruvelâ theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra di, 
du hành vê phía thành Rājagaha cùng với đại chúng Tỳ-khưu gôm có một 
ngàn vị Tỳ-khưu5 hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Trong 
khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Rājagaha. Tại nơi đó, ở thành 
Rājagaha, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Latthi, nơi điện thờ Suppatitthā. Đức 
Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã nghe được rằng: "Chắc chắn là Ngài 
Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakyā, từ dòng dõi Sakyā đã xuất gia, đã ngự 
đến thành Rājagaha và trú ở thành Rājagaha, tại khu rừng Latthi, nơi điện thờ 
Suppatitthā. Tiêng tăm tót đẹp vê Ngài Gotama ây đã được lan rộng ra như 
vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện The, Thế Gian Giải, Tối Thượng, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy, với thắng trí của minh, sau khi chứng ngộ đã công 
bố về thế gian này, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng 
giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 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 tịnh 
một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như 
thể ấy!”

2. Sau đó5 đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha được tháp tùng bởi một
trăm hai mươi ngàn16 Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha, đã đi đến gặp 
đức The Ton, sau khi đen đã đanh le đức Thê Ton roi ngoi xuống một bên. Còn 
một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy, một số 

一 一一一』__ f A A r _ ，一

16 Một trăm hai mươi ngàn (dvādasanahuta = dvādasa + nahuta = 12 nahuta). Ngài Buddhaghosa 
giải thích: l nahuta = 10.000, như vậy 12 nahuta = 120.000 (VinA. v. 972). Trong khi đó, từ điển A 
Dictionary of the Pali Language của Robert Caesar Childers ghi: l nahuta = 10.000.0004, tức là 28 
con số khòng (0) sau con so mọt, như thế 12 nahuta là một con số quá lớn, không hợp lý trong trường 
hợp này.

JL 〜 JL 9 . _ *1- l Ạ Ạ nn Ạ Á • Á • À   A J Ạ g〜』？ ? A1 /\ J *1 •八 ，.đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuồng mọt ben, mọt so đã to ve thân thiện với 
đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi ngồi xuống một bên, 
một số đã chắp tay cúi chào đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số đã 
xưng tên họ trước đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số có thái độ im 
lặng rồi ngồi xuống một bên.

3. Khi áy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ấy đã khởi ý điều này: "Vj Đại Sa-mon thực hành Phạm hạnh theo 
Uruvelakassapa, hay là Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa- 
môn?,, Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã nói với Đại 
đức Uruvelakassapa bằng bài kệ này:

4. - Kẻ trú ở Uruvelā, người giáo huấn các đạo sĩ khổ hạnh, sau khi thấy 
điều gì, mà đã từ bỏ ngọn lửa? Này Kassapa, Ta hỏi ngươi điều này: "Tại sao 
việc thờ lửa của ngươi bị từ b6?"
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一 Việc cúng tế đề cập đến các hình ảnh, các âm thanh, các mùi vi, dục lạc 
và đàn bà. Sau khi nhận biêt răng "việc ây là ô nhiêm^, trong các mâm mông 
tái sanh, vì thê con đã không thích thú các việc hy sinh [hay] các việc cúng tê.

[Đức Thế Tôn nói với Kassapa:]
-Và ở đây, tâm của ngươi đã không thích thú đối với các hình ảnh, các âm 

thanh và các mùi vị5 như thế thì giờ dây, ở thế giới nhân thiên [cái gì] là được 
tâm thích thú? Này Kassapa, hãy nói với Ta về điều ấy.

一 Sau khi đã nhìn thấy đạo lộ thanh tịnh, không mầm mống tái sanh, không 
có gì [về tham ái], không bị trói buộc trong dục lạc và hiện hữu, không còn 
những thứ khác [sanh, lão, tử, V・V.・・L không thê đạt đên băng đường lôi nào 
khác, vì thế con đã không thích thú các việc hy sinh [hay] các việc cúng tế.

5. Sau đó, Đại đức Uruvelakassapa đã từ chô ngôi đứng dậy, đáp thượng y
một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và nói với đức 
____r ______  _ _ 八 _Ạ rr\ J. • A AThe Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử. Bạch 
Ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.

Khi ấy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha 
ấy đã khởi ý điều này: "Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa- 
môn.,, Sau đó, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã thuyết pháp 
theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố 
thí, bài thuyêt vê giới câm, bài thuyêt vê cõi trời; sự tai hại, sự tháp kém, sự ô 
nhiễm của các dục và sự lợi ích của việc xuất ly. 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 tấm vải đã được làm sạch, không còn vết 
nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thê, ngay tại chô ngôi 
ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy có đức Vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha đứng đầu: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ấy đều có bản tánh hoại diet." Mười ngàn người đã tuyên bố bản thân là 
cư sĩ.

6. Sau đó5 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, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đức Thế 
Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, trước đây khi còn là hoàng tử, trẫm đã có năm điều ước 
nguyện, giờ đây các điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. Bạch Ngài, trước 
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dây, khi còn là hoàng tử, trẫm đã khởi ý điều này: "ước gì họ tấn phong ta làm 
vua!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhất của trẫm; giờ đây, điều ấy 
đã được thành tựu cho trẫm. "Ước gì bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đi vào 
vương quốc của ta đẫy r Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhì của trẫm; 
giờ đây, điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. UƯỚC gì ta được tỏ lòng tôn kính 
đến đức Thế Tôn ấy!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ ba của trẫm; giờ 
đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. "Ước gì đức Thế Tôn ấy thuyết giảng 
giáo pháp cho ta!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ tư của trẫm; giờ đây 
điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. "Ước gì ta có thể hiểu được giáo pháp 
của đức Thế Tôn ấy!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ năm của trẫm; 
giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. Bạch Ngài, trước đây khi còn là 
hoàng tử, trâm đã có năm điêu ước nguyện này; giờ đây các điêu ây đã được 
thành tựu cho trẫm.

7. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
giống như người có the lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lôi, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghĩ răng]: "Những 
người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng"; tương tợ như thế, pháp đã được 
đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, trẫm đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn 
châp nhận trâm 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 trâm vê bữa thọ trai vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng.
8. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha hiểu được sự nhận lời 

của đức The Ton nen đã tư cho ngoi đứng dạy, đanh le đức The Ton, hương 
vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đức Vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha đã cho người chuẩn bị thức ăn hảo hạng loại cứng, loại 
mềm rồi sai người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: "Bạch Ngài, đã đến 
giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong." Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Ton đã mặc 
y, cầm y bát5 đi vào thành Rājagaha cùng với đại chúng Tỳ-khiru gồm có một 
ngàn vị Tỳ-khưu9 hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Vào lúc 
bay giờ, chúa của chư thiên, Sakkā đã biến thành hình dáng của người thanh 
niên đi phía trước hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu, ngâm nga những 
lời kệ này:

9. "Vị đã tự rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là 
các đạo sĩ bện tóc [giờ] đã được rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu 
vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha.

Vị đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là 
các đạo sĩ bện tóc [giờ] đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu 
vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha.
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Vị đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là các 
đạo sĩ bện tóc [giờ] đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu vàng 
khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha.

Vị đã tự vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là các 
đạo sĩ bện tóc [giờ] đã được vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu 
vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rājagaha.

Đấng Thập Trú,17 Thập Lực, bậc thông hiểu mười pháp18 và đã thành đạt 
mười điều,19 đức Thế Tôn ấy được tháp tùng bởi một ngàn v] đã đi vào thành 
Rājagaha."

17 Đấng Thập Trú (Dasavāso): Là vị có sự cư trú trong 10 pháp của bậc Thánh. HT. Thích Minh Châu 
dịch là "Mươi Thánh cu'' (xin xem Kinh Trường bộ, Kinh Phúng tụng, phan l o pháp, hoặc Kinh Tăng 
chi bộ, chương 10 pháp, phàm 2).
18 Thông hiểu mười pháp {dasadhammavidũ): Là vị thông hiểu về 10 đường lối tạo nghiệp (liên quan 
đến thân có 3, liên quan đen khẩu có 4 và liên quan đến ý có 3).
19 Thành đạt l o điều (dasabhỉ cupeto): Là thành tựu l o pháp của bậc Vô học gồm có: Chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chanh mạng, chánh cẩn, chánh niệm, chánh địĩứi, chánh trí, chánh giải 
thoát (Kinh Tang chi bộ, chương 10 pháp, phẩm 11). Ba điều này đã được triển khai dựa vào lời giải 
thích ngắn gọn cua Chu giải (VmA. N. 973).

Dân chúng sau khi nhìn thấy chúa của chư thiên, Sakkā đã nói như vầy: 
"Chàng thanh niên trẻ này thật đẹp trai! Chàng thanh niên trẻ này thật duyên 
dáng! Chàng thanh niên trẻ này thật đáng tin! Chàng thanh niên trẻ này là thuộc 
về ai vậy?^, Khi được nói như thế, chúa của chư thiên, Sakkā đã nói với đám 
người ấy bằng bài kệ này:

nào là bậc trí tuệ, đã được rèn luyện vê mọi mặt, là vị trong sạch, không 
có đối thủ, là bậc A-la-hán, đấng Thiện Thệ ở thế gian, ta là người phục vụ cho 
vị ây.

10. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến tư dinh của đức Vua Seniya Bimbisâra 
xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng 
với hội chúng Tỳ-khưu. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra 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, bàn 
tay đã rời khỏi bình bát, đức vua đã ngôi xuồng một bên. Khi đã ngôi xuống 
một bên, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Dức Thế 
Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đôi với Ngài, chô ây không nên xa làng mạc lăm, 
cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có the đi đen mỗi 
khi có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng ồn5 
gió bị hạn chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tjnh." Rồi đức 
Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Khu vườn VeỊuvana 
này của chúng ta là không xa làng mạc lăm, cũng không quá gân, thuận tiện 
cho việc tới lui, dân chúng có thê đi đên môi khi có ước muôn, ban ngày không 
đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng ồn, gió bị hạn chế, tách biệt với dân 
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chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh, hay là ta nên dâng khu vườn VeỊuvana đến 
hội chúng Tỳ-khiru có đức Phật đứng dầu?”

11. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã cầm lấy bình nước 
làm băng vàng rưới nước lên đức Thê Tôn [nói răng]: "Bạch Ngài, trâm dâng 
khu vườn VeỊuvana này đến hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng dau?9 Đức Thế 
Tôn đã thọ lãnh khu vườn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích và tạo niêm phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha băng 
bài pháp thoại rồi 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 nhận] khu vườn.^,

12. Vào lúc bấy giờ, vi du sĩ Sañjaya cư trú tại thành Rājagaha cùng với 
tập thê du sĩ đông đảo gôm có hai trăm năm mươi vi du sĩ. Vào lúc bây giờ, 
Sāriputta và Moggallâna thực hành Phạm hạnh theo du sĩ Sañjaya. Họ đã giao 
ước với nhau rằng: "Người nào chứng đạt sự bất tử trước phải thông báo cho 
vi kia hay." Khi ấy vào buổi sáng, Đại đức Assaji đã mặc y, cầm y bát đi vào 
thành Rājagaha để khất thực. Vi ấy có mắt nhìn xuống, đã thành tựu các oai 
nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngam, khi cử động 
co duỗi.

13. Du sĩ Sāriputta đã nhìn thấy Đại đức Assaji là vi có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc nhìn 
ngắm, khi cử động co duỗi, đang đi khất thực trong thành Rājagaha. Sau khi 
nhìn thấy, đã khởi ý điều này: "Đây chính là vị Tỳ-khưu trong số các vi thật sự 
là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả vị A-la- 
hán. Hay là ta nên đến gần vi Tỳ-khưu này và hỏi rằng: 'Thưa Đại đức, Đại đức 
đã được xuất gia có liên quan đến vị nào?9 hoặc là 'Ai là thầy của Đại dức?' 
hoặc là 'Đại đức ưa thích pháp của vị nào?'"

14. Khi ấy, du sĩ Sāriputta đã khởi ý điều này: yKhông phải lúc để hỏi vi 
Tỳ-khưu này, vị ấy đã đi vào xóm nhà và đang đi khất thực. Hay là ta nên đi sát 
theo sau vị Tỳ-khưu này là vị biết đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ mong 
cau sự lợi ích?” Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rājagaha xong, Đại 
đức Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Khi ấy, du sĩ Sāriputta đã đi đến 
gần Đại đức Assaji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Đại đức Assaji, sau khi 
trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, du sĩ 
Sāriputta đã nói với Đại đức Assaji điều này: "Thua Đại đức, các giác quan của 
ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Thưa Đại 
đức, Đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của Đại đức? 
Đại đức ưa thích pháp của vi nào?"

15. - Này đạo hữu, có vị Đại Sa-môn con trai dòng Sakyā, từ dòng họ Sakyā 
đã xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn 
ấy là Đạo sư của ta và ta ưa thích pháp của đức Thế Tôn ấy.
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一 Vị Đạo sư của Đại đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?
-Này đạo hữu, ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với 

Pháp và Luật này, ta không thể thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết cho đạo 
hữu được; tuy nhiên, ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt.

Khi ấy, du sĩ Sāriputta đã nói với Đại đức Assaji điều này:
一 Thưa Đại dức, hãy là vậy đi. Xin hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng 

thuần ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ cần ý nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm chi?
Khi ấy, Đại đức Assaji đã nói với du sĩ Sāriputta lời dạy này thuộc về 

giáo pháp:
"Cdc pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về nhân 

của chủng và ve sự diệt tát của chủng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như thế r
Sau đó, khi đã nghe được lời dạy thuộc về giáo pháp này thì pháp nhãn 

không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Sāriputta: "Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

uĐây chính là giáo pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niết-bàn không sầu muộn [là pháp] đã không được nhìn thấy, đã trôi qua hàng 
vạn kiếp.”

16. Sau đó, du sĩ Sāriputta đã đi đến gặp du sĩ Moggallãna. Du sĩ Moggallâna 
đã nhìn thấy du sĩ Sāriputta từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với 
du sĩ Sāriputta điều này:

一 Này bạn, các giác quan của bạn thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong 
sáng và thuần khiết. Này bạn, chắc hẳn là bạn đã chứng đạt sự bất tử?

- Này bạn, đúng vậy. Tôi đã chứng đạt sự bất tử.
-Này bạn, bạn đã chứng đạt sự bát tử băng cách như thê nào?
一 Này bạn, ở đây, tôi đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu Assaji là vi có mắt nhìn 

xuống, đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, 
lúc nhìn ngắm, khi cử động co duỗi, đang đi khất thực trong thành Rājagaha. 
Sau khi nhìn thấy, đã khởi ý điều này: "Dây chính là vị Tỳ-khuu trong số các 
vị thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vi Tỳ-khưu này và hỏi rằng: 'Thưa Đại đức, 
Đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào?' hoặc là 'Ai là thầy của Đại 
đức?9 hoặc là 'Đại đức ưa thích pháp của vi nào?"' Này bạn, khi ấy, tôi đây đã 
khởi ý điều này: "Không phải lúc để hỏi vị Tỳ-khưu này, vi ấy đã đi vào xóm 
nhà và đang đi khất thực, hay là ta nên đi sát theo sau vị Tỳ-khưu này là vị biết 
đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ mong cầu sự lọi ích?”

17. Này bạn, sau khi đi khất thực ở trong thành Rājagaha xong, vị Tỳ-khiru 
Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Này bạn, khi ấy, tôi đã đi đến gần vị 
Tỳ-khưu Assaji, sau khi đen đã tỏ vẻ thân thiện với vi Tỳ-khưu Assaji, sau khi 
trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Này bạn, khi đã đứng một 
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bên, tôi đã nói với vị Tỳ-khưu Assaji điều này: “Thua Đại dức, các giác quan 
của ngài thật thanh tịnh, màu sác cơ thê thật trong sáng và thuần khiêt. Thưa 
Đại dức, Đại đức đã được xuât gia có liên quan đên vi nào? Ai là thây của Đại 
đức? Đại đức ưa thích pháp của vi nào?"

"Này đạo hữu, có vị Đại Sa-môn con trai dòng Sakyā, từ dòng họ Sakyā đã 
xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn ấy 
là Đạo sư của ta và ta ưa thích pháp của đức Thế Tôn ấy.”

Đạo sư của Đại đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gi?”
"Này đạo hữu, ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với 

Pháp và Luật này, ta không thể thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết cho đạo 
hữu được; tuy nhiên, ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt."

“Xin hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng thuần ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ cần 
ý nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm chi?,,

Này bạn, khi ấy, vị Tỳ-khưu Assaji đã nói với tôi lời dạy khái quát về 
giáo pháp:

"Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về nhân 
của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như thế."

Sau đó, khi đã nghe được lời dạy khái quát này về giáo pháp thì pháp nhãn 
không nhiêm bụi trân, không vét nhơ đã sanh khởi đên du sĩ Moggallãna: "Điêu 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet."

"Đây chính là giáo pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Nỉết-bàn không sầu muộn [làpháp] đã không được nhìn thấy, đã trôi qua hàng 
vạn kiếp r

18. Sau đó, du sĩ Moggallâna đã nói với du sĩ Sāriputta điều này:
一 Này bạn, chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc 

Đạo sư của chúng ta.
-Này bạn, hai trăm năm mươi du sĩ này sông ở đây đang nương tựa vào 

chúng ta và đang trông nom chúng ta, chúng ta hãy thông báo đến các vi ấy, các 
vị suy tính như thê nào thì các vị sẽ làm như thê ây.

19. Sau đó, Sāriputta và Moggallâna đã đi đến gặp các vị du sĩ ấy, sau khi 
đến đã nói với các vị du sĩ ấy điều này:

一 Này các đạo hữu, chúng tôi đi đến với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là 
bậc Đạo sư của chúng tôi.

-Chúng tôi sống ở đây nương tựa vào các Đại đức và đang trông nom các 
Đại dức, nếu các Đại đức sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn hết thảy 
tát cả chúng tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vi Đại Sa-môn.

Sau đó, Sāriputta và Moggallâna đã đi đến gặp du sĩ Safijaya, sau khi đến 
đã nói với du sĩ Sañjaya điều này:
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一 Này Đại dức, chúng tôi đi đến với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc 
Đạo sư của chúng tôi.

一 Này các Đại đức, thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản 
trị nhóm người này.

Đen lần thứ nhì, ...(nt)…Đen lần thứ ba, Sāriputta và Moggallãna đã nói với 
du sĩ Sañjaya điều này:

—Này Đại đức, chúng tôi đi đến với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc 
Đạo sư của chúng tôi.

一 Này các Đại đức, thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản 
trị nhóm người này.

20. Sau đó, Sāriputta và Moggallãna đã đưa hai trăm năm mươi du sĩ ấy 
đi đến VeỊuvana. về phần du sĩ Sañjaya, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra 
từ miệng.

Đức Thế Ton đã nhìn thấy Sāriputta và Moggallâna từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy, đã bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, họ là hai người bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đến. 
Họ sẽ trở thành một cặp đệ tử của Ta, một cặp [đệ tử] xuất sắc, đứng đầu.

Khi hai vị có lãnh vực trí tuệ thâm sâu, [đã chứng] Niết-bàn vô thượng, đã 
được giải thoát, còn chưa đen được VeỊuvana, bậc Đạo sư đã nói với các vị [Tỳ- 
khưu] ấy rằng: "Họ là hai người bạn, Kolita và upatissa, dang đi đến. Họ sẽ trở 
thành một cặp đệ tử của Ta, một cặp [đệ tử] xuất sắc, đứng 値u.”

21. Sau đó5 Sāriputta và Moggallâna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã quy xuống đê đầu đảnh lễ ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với 
đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?

Đức The Ton đa noi rang:
-Này các Tỳ-khưu, hãy đến! Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 

hành Phạm hạnh một cách đúng đắn đê chấm dứt khô đau.
Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy.
22. Vào lúc bấy giờ, những người con trai gia đình danh giá ở xứ Magadha 

là những người có nhiều tiếng tăm thực hành Phạm hạnh theo đức Thế Tôn. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Sa-môn Gotama đã tạo ra khuynh 
hướng không con cái, Sa-môn Gotama đã gây nên cảnh vợ không chồng, Sa- 
môn Gotama đã gây nên sự đổ vỡ của các gia đình. Hiện nay, cùng với ông ta, 
một ngàn vị đạo sĩ bện tóc đã xuất gia, hai trăm năm mươi du sĩ này của Sañjaya 
đã xuất gia, và những người con trai gia đình danh giá này ở xứ Magadha 
là những người có nhiều tiếng tăm đang thực hành Phạm hạnh theo Sa-môn 
Gotama." Hơn nữa, khi gặp các vị Tỳ-khưu họ đã quở trách bằng bài kệ này:
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"Quả là vị Đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn b。，Sañjaya giờ đây sẽ dẫn người nào di?”

23. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 tiếng đồn đãi ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ được 
bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất. Này các Tỳ-khưu9 chính vì việc 
ấy, những người nào quở trách các ngươi bằng bài kệ này:

"Quả là vị Đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ, Safljaya giờ đây sẽ dẫn người nào di?”

Các ngươi hãy quở trách lại họ băng bài kệ này:
"Đúng vậy, các bậc Đại Hùng, các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh pháp. 

Những người có sự nhận thức thì có điều ganh tị gì với những vị đang dẫn đi 
bằng Chanh pháp?'

Vào lúc bây giờ, dân chúng khi gặp các vị Tỳ-khưu đã quở trách băng bài 
kệ này:

"Quả là vị Đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ, Sañjaya giờ đây sẽ dẫn người nào di?”

Các vị Tỳ-khưu đã quở trách lại những người ấy bằng bài kệ này:
"Đúng vậy, các bậc Đại Hùng, các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh pháp. 

Những người có sự nhận thức thì có điều ganh tị gì với những vi đang dẫn đi 
bằng Chánh ph9p?”

24. Dân chúng nghĩ rằng: "Nghe nói các Sa-mon Thích tử dẫn dắt bằng 
Chánh pháp không phải bằng phi Pháp.^ Tiếng đồn ấy đã tồn tại chỉ có bảy 
ngày, sau khi trải qua bảy ngày, đã biến mất.

Dứt sự xuất gia của Sāriputta và Moggallâna.
Dứt tụng phẩm thứ tư.

1. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khiru không có thầy tế độ, trong khi không 
được giáo huấn và không được giảng dạy nên mặc y luộm thuộm, trùm y luộm 
thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. Trong khi dân chúng 
đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm; các vị đưa 
ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng; các vị đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn có hương vị; các vi đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
uống; các vi còn tự mình yêu cầu súp và cơm roi thọ thực; các vị song gây nên 
sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn.

2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách 
rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
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ở phía trên thức ăn loại mềm; các vi lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
ăn loại cứng; các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vi; 
các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống; các vi còn tự mình yêu 
cầu súp và cơm rồi thọ thực; các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong 
nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong bữa ăn của các Bà-la-môn vay?"

3・ Các Tỳ-khiru đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
Tỳ-khưu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vi sao các vi Tỳ-khưu lại 
mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách roi 
đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức ăn loại mềm; các vi lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
ăn loại cứng; các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương 
vị; các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống; các vị còn tự mình 
yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực; các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào 
ở trong nhà ăn vay?" Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

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

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu mặc y luộm thuộm, trùm y luộm 
thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng 
đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm; các vi đưa 
ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng; các vi đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn có hương vị; các vi đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
uống; các vi còn tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực; các vị sống gây nên 
sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn, có đúng không vậy?

5. - Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không 

hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn9 không được phép, không 
nên làm! Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại mặc y luộm thuộm, 
trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực? Trong 
khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại 
mềm; các vi lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng; các vị lại 
đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị; các vị lại đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức uông; các vị còn tự mình yêu câu súp và cơm roi thọ 
thực; các vi sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn? Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khxru, hơn 
nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi [niềm tin] của một số người đã có đức tin.



54 ❖ ĐẠI PHẨM

6.2。Sau đó, khi đã khiển trách các vị Tỳ-khưu ấy bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong 
việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự 
từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn. Ngài đã nói 
pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vi thầy tế độ. Này các Tỳ-khưu, vị thầy 
tế độ sẽ gợi lên ở người đệ tử* 21 tâm của người con và người đệ tử sẽ gợi lên ở 
vị thầy tế độ tâm của người cha. Như thế, trong khi sống cùng nhau, có sự tôn 
kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, 
sự tăng trưởng, sự phát triển trong Pháp và Luật này.

2。Do đánh số nhầm từ bản gốc Pãli (không có số 7, 8) nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ 
đối chiếu (BBT).
21 Saddhìvihãrika dịch sát theo từ là "vi sống chung trú xá."

Và này các Tỳ-khưu, vị thầy tế độ nên được xác đinh như vầy: [Người đệ 
tử] nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên 
và nên nói như vay: "Bạch ngài, xin ngài hãy là thay te độ của con. Bạch ngài, 
xin ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của 
con.” [Vị thầy tế độ nên nói rằng:] "Tốt rồi!hay là "Được nhẹ nhàng rồi!,, hay 
là "Dúng rồi!^, hay là "Được phù hợp r8i!" hay là "Hãy làm cho thành tựu với 
sự hoan hy!” [Nếu] vị [thầy tế độ] bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ 
bằng thân và lời nói thì vị thầy tế độ đã được xác đinh. [Nếu] vị ấy không bày 
tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, vị 
thầy tế độ đã không được xác đinh.

9. Này các Tỳ-khưu, người đệ tử nên thực hành bổn phận đúng đắn đối với 
vị thây tê độ. Đây là bôn phận đúng dăn trong trường hợp này: Nên thức dậy 
vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi nên dâng gỗ chà 
răng, nên dâng nước súc miệng và nên sáp xép chô ngôi. Nêu có cháo, nên rửa 
tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước, nên nhận lại 
tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không làm trầy, rồi đem cất.

10. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có 
rác bân thì nên quét khu vực ây. Nêu thây tê độ có ý đinh đi vào làng, nên trao 
y lót trong, nên nhận lại y lót trong [đã thay đôi], nên trao dây that lưng, nên 
gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên, nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã 
rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị Sa-môn hầu cận đi theo, [người đệ tử] nên 
mặc y nội tròn đêu với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây that lưng, gáp y hai 
lớp thành nếp rồi đắp lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát và cầm lấy, rồi nên đi 
theo làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy tế độ. Không nên đi quá xa, không nên đi 
quá gần. Nên nhận lấy bình bát được [vị thầy] hoán đổi.
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11. Khi thây tê độ đang nói, không nên cát ngang lời nói nửa chừng. Khi 
thầy tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, 
nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót trong [trước 
đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. Nêu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở 
chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng, nên gấp y lại.

■ 二 1 \ 1 x ỉ \ .入 t • rTrong khi gap y nên lùi phân góc vào bôn ngón tay roi gáp y lại [nghĩ răng]: 
"Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.^,22 Nên đặt dây thắt lưng ở phần y 
đã gấp lại.

22 Nếu gấp đôi y lại sẽ có đường gấp ở chính giữa, và trong khi thường xuyên làm như vậy thì phần 
chính gỉưa này sẽ bị sờn. Cách gap y như vầy đe hạn chế điều ấy (VinA. v. 979).

12. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. Khi 
thây ăn xong nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, đê ở chô tháp, rửa một 
cách cẩn thận, không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ nắng trong 
chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất y và bình bát. 
Trong khi đặt bình bát xuổng, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía 
dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt 
bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay 
câm y, tay kia vuôt sào treo y hoặc dây phơi y, nên đê mép y phía bên kia, còn 
chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y xuống.

13. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ây. Nêu thây tê độ có ý muôn tăm, nên chuân bị việc tăm. Nêu có nhu 
câu vê nước lạnh, nên chuân bị nước lạnh; nêu có nhu câu vê nước nóng, nên 
chuẩn bị nước nóng.

14. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm
r r r \ ỉ :

ướt đát sét. Nên lây ghê ngôi của nhà tăm hơi roi đi đên từ phía sau lưng và trao 
ghê ngôi của nhà tăm hơi cho thây tê độ, nên nhận lây y và đê xuống một bên, 
nên trao bột tăm, nên trao đát sét. Nêu có nô lực, nên đi vào nhà tăm hơi. Trong 
khi đi vào nhà tắm hoi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn 
phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng 
lão roi ngôi xuông. Không nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chô ngôi, ơ 
trong nhà tăm hơi nên kỳ cọ cho thây tê độ. Trong khi rời khỏi nhà tăm hơi, nên 
câm lây cái ghê ngôi của nhà tăm hơi, nên che kín cả phía trước lân phía sau roi 
rời khỏi nhà tắm hơi.

15. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thây tê độ. Khi đã tăm xong nên đi ra 
[khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quân y lại, roi nên 
lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y hai lớp. 
Nên câm lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi vê trước và sáp xép chô ngôi. Nên 
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đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước 
uống. Nếu có ý muốn thỉnh [thầy] đọc tụng, nên thỉnh [thầy] đọc tụng. Nếu có 
ý muốn hỏi đạo thì có thể hỏi đạo.

16. ơ trú xá nào thây tê độ cư ngụ, nêu trú xá ây có rác bân, nêu có nô lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài roi đê xuông ở một góc; nên đem vật lót ngôi và tâm trải năm ra ngoài roi 
để xuống ở một góc; nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc; nên hạ 
thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], 
không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa roi đê xuồng ở một góc; nên

r l X l • Ji. . > r
hạ tháp cái ghê roi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt đát], 
không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa roi đê xuông ở một góc, nên 
đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc.

17. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván kê 
đâu ra ngoài roi đê xuông ở một góc, nên xem xét tâm trải nên được xép đặt như 
thê nào roi đem ra ngoài và đê xuông ở một góc. Nêu ở trú xá có mạng nhện, 
trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các 
hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang 16, nên thấm khăn ướt chà 
xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm loang 16, nên thấm 
khăn ướt chà xát mạnh roi lau sạch. Nêu phân nên không được thực hiện, nên 
rưới nước roi quét [nghĩ răng]: "Không nên đê trú xá bị tràn ngập bụi bàm.”

18. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng 
tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
săp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng khung giường, nên lau chùi roi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, hạ tháp xuông roi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trây [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã được 
sap đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ghê, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ tháp 
xuông roi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trây [mặt đát], không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa roi sáp đặt như đã được sáp đặt [trước 
đây]. Sau khi phơi năng nệm gói, nên làm sạch sẽ, đập giũ roi đem vào trong và 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấmÃ # l • < ĩ r
trải năm, nên làm sạch sẽ, đập giũ roi đem vào trong và sáp đặt như đã được sáp 
đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi rồi đem vào trong và 
đê lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng tâm ván kê đâu, nên lau chùi roi đem 
vào trong và đe lại ở vi trí như cũ.

19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong 
khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, 
nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y xuống.
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20. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Đông, các cửa sổ hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Tây, các cửa sổ hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng Bắc, các cửa sổ hướnệ 
Bác nên được khép lại. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nêu thời tiêt nóng, các cửa sô nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm.

21. Nêu phòng có rác bân, nên quét phòng. Nêu công có rác bân, nên quét 
công. Nêu phòng hội họp có rác bân, nên quét phòng hội họp. Nêu nhà đê đót 
lửa có rác bân, nên quét nhà đê đót lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác bân, nên quét 
nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa 
không có, nên đem nước rửa lại. Nêu hũ nước súc miệng không có nước, nên 
đổ nước vào hũ nước súc miệng.

22. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vi khác làm cho diu đi5 hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ? người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải, hoặc 
nhờ vi khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị thầy.

23. Nêu thây tê độ bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivãsa, người 
đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: uLàm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
Parỉvãsa cho thầy tế d。?"

24. Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, người đệ 
tử nên thể hiện sự nỗ lực: "LAm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ về 
lại [hình phạt] ban dau??,

25. Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt Mãnatta. người đệ tử nên thể hiện 
sự nỗ lực: "Làm thế nào đe hội chúng có thể ban hình phạt Mãnatta cho thầy 
tể độr

26. Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế độT'

27. Nêu hội chúng có ý đinh thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đoi với thay te độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?,, Khi hội chúng đã thực hiện hành 
sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với 
thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: uLàm thế nào để thầy tế độ có 
thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự này?"

28. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của thầy tế độ được giát?" Nếu y của thầy tế 
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độ cân phải may, n^ười đệ tử nên may hoặc nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê 
nào để y của thây tê độ được may?” Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần phải 
nâu, người đệ tử nên nâu hoặc nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê nào đê thuôc 
nhuộm của thày tế độ được ngu?" Nếu y của thầy tế độ cần phải nhuộm, người 
đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của thầy tế độ 
được nhuộm?,, Trong khi nhuộm y, nên nhuộm băng cách đảo tới đảo lui cho 
khéo léo, không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng.

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

30. Chưa xin phép thầy tế độ, không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nấu thày tế độ bi bệnh nên phục vụ cho đến 
trọn đời, nên chờ đợi [đên khi] vị ây có sự hôi phục.

Dứt phận sự đối vói thầy tế độ.

1・ Này các Tỳ-khưu, vi thầy tế độ nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với người đệ tử. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: Này các Tỳ- 
khưu, thây tê độ nên quan tâm đên người đệ tử, nên giúp đỡ băng sự đọc tụng, 
bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy.

2. Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ 
nên cho bình bát đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để 
bình bát có thể phát sanh đến đệ tử?"

3. Nếu thày tế độ có y và người đệ tử không có y, thầy tế độ nên cho y đến 
người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "LAm thế nào để y có thể phát sanh 
đen đệ ửr?“

4. Nếu thầy tế độ có vật dụng và người đệ tử không có vật dụng, thầy tế độ 
nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào 
để vật dụng có thể phát sanh đến đệ tử?”

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

6. Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
y lót trong [đã thay đôi], nên trao dây that lưng, nên gáp y hai lớp thành nép roi 
trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. [Nghĩ rằng]: "Đến 
lúc vị ấy sắp trở nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê 
chân, tam chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót trong [trước 
đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong 
khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại [nghĩ rằng]: "Không 
nên để nếp gấp ở phần chính giữa.^^ Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại.

7. Nêu có đô ăn khát thực và người đệ tử có ý muôn thọ dụng thì nên trao 
nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong, nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
tháp, rửa một cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, roi đem phơi ở 
chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng.

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

9. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xép chô ngôi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. Nếu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn bi việc tắm. Nếu có nhu 
cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên 
chuẩn bị nước nóng.

10. Nêu người đệ tử có ý muôn đi vào nhà tăm hoi, nên trộn bột tăm, nên 
tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngồi của nhà 
tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên để xuống một bên. Nên trao bột tắm. Nên trao đất 
sét. Nêu có nỗ lực, nên đi vào nhà tam hơi. Trong khi đi vào nhà tam hơi, nên 
thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm 
hơi. Không nên chen vào [chô] các Tỳ-khưu trưởng lão roi ngôi xuống. Không 
nên xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngoi. ở trong nhà tam hơi, nên kỳ 
cọ cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hoi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi.

11. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân the của người đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngồi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người đệ tử 



60 ❖ ĐẠI PHẨM

về nước uống, ở trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu 
có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ.

12. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để 
xuông ở một góc; nên đem vật lót ngôi và tâm trải năm ra ngoài roi đê xuông 
ở một góc; nên đem nệm gói ra ngoài roi đê xuông ở một góc; nên hạ tháp cái 
giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc; nên hạ thấp 
cái ghê roi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt đát], không va 
chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa roi đê xuông ở một góc; nên đem khung 
giường ra ngoài roi đê xuồng ở một góc.

13. Nên đem ông nhô ra ngoài roi đê xuông ở một góc5 nên đem tâm ván kê 
đàu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như 
thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có mạng nhện, 
trước tiên, nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các 
hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lổ, nên thấm khăn ướt chà 
xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bi đốm loang lổ, nên thấm 
khăn ướt chà xát mạnh roi lau sạch. Nêu nên không được thực hiện, nên rưới 
nước rồi quét [nghĩ rằng]: "Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm."

14. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng 
tâm trải nên, nên làm sạch sẽ, đập giũ roi đem vào trong và sáp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi rồi đem vào 
trong và đê lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng giường, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, hạ thấp xuống rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp 
xuông roi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trây [mặt đát], không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa roi sáp đặt như đã được săp đặt [trước 
đây]. Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ rồi đem vào trong và 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm 
trải năm, nên làm sạch sẽ, đập giũ roi đem vào trong và sáp đặt như đã được sáp 
đặt [trước đây]. Sau khi phơi nang ong nho, nên lau chùi roi đem vào trong và 
đê lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng tâm ván kê đâu, nên lau chùi roi đem 
vào trong và để lại ở vị trí như cũ.

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

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

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

18. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu di, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vi ấy. 
Nêu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở nguôi đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho tan biến, 
hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị 
ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở nạười đệ tử, vị thầy tế độ nên phân giải, hoặc nhờ 
vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị ấy.

19. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivāsa. vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt Parivāsa cho đệ tử?"

20. Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, vị thầy 
tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể đưa đệ tử về lại 
[hình phạt] ban dau?99

21. Nếu người đệ tử xứng đáng hình phạt Mānatta, vi thầy tế độ nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt Mānatta cho 
đếtử?；, •

22. Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải tội, vi thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho đệ tử?”

23 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pali (không có số 23) nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiếu (BBT).

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

25. Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vi thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Nguôi 
nên giặt như vầy", hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của đệ tử 
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được giát?” Nêu y của người đệ tử cân phải may, vị thây tê độ nên chỉ dân: 
"Ngươi nên may như v*y”, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của 
đệ tử được may?" Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị thầy tế 
độ nên chỉ dẫn: "Ngươi nên nấu như v备y) hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm 
thế nào để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu?" Nếu y của người đệ tử cần phải 
nhuộm, vị thầy tế độ nên chỉ dẫiì： "Ngươi nên nhuộm như vầy9\ hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm?^, Trong khi nhuộm 
y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngừng. Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi [đến 
khi] vi ấy có sự hồi phục.^,

Dứt phận sự đối với đệ tử.

1. Vào lúc bây giờ, các người đệ tử không thực hành bôn phận đúng đan 
đối với các vị thầy tế độ. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao các người đệ tử lại không thực hành bôn 
phận đúng đắn đối với các vi thầy tế d。?''

2. Sau đó, các vị Tỳ-khmi ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu9 nghe nói các người đệ tử không thực hành bổn phận 

đúng đắn đối với các vị thầy tế độ, có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu5 người đệ tử không nên không thực hành bổn phận đúng đắn 

đối với các vị thầy tế độ; vi nào không thực hành đúng đắn thì phạm tội Dukkata.
[Các người đệ tử] vân không thực hành phận sự đúng dăn. Các vị đã trình 

Sự việc ây len đức The Ton.
—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đuổi đi người [đệ tử] không thực hành 

phận sự đúng đắn. Và này các Tỳ-khưu5 nên đuổi đi như vầy: "Ta đuổi ngươi 
di", hay là "Bừng có quay trở lại dây”，hay là "Hãy đem đi y bát của nguôi”, 
hay là "Ta không giúp đỡ ngươi nữa.,, [Nếu] vi [thầy tế độ] bày tỏ bằng thân, 
bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói thì người đệ tử đã bị đuổi đi. 
[Nếu] vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ 
bằng thân và lời nói thì người đệ tử không bị đuổi đi.

3. Vào lúc bấy giờ, những người đệ tử bị đuổi đi đã không xin lỗi. Các vị đã 
trình sự việc ay len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xin lỗi.
Các người [đệ tử] vẫn không xin lỗi. Các vi đà trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
一 Này các Tỳ-khưu, người [đệ tử] bị đuôi đi không nên không xin lỗi; vị nào 

không xin lỗi thì phạm tội Dukkata.
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4. Vào lúc bấy giờ, khi được xin lỗi, các vi thầy tế độ không tha thứ. Các vị 
đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tha thứ.
Các vị [thầy tế độ] vẫn không tha thứ. Những người đệ tử bỏ đi, [hoặc] hoàn 

tục, [hoặc] theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, khi được xin lỗi không nên không tha thứ; vị nào không 

tha thứ thì phạm tội Dukkata.
5. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ đuổi đi những người [đệ tử] thực hành 

phận sự đúng đắn, không đuổi đi những người [đệ tử] không thực hành phận sự 
đúng đắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên đuổi đi người [đệ tử] thực hành phận sự 
đúng đắn; vị nào đuổi đi thì phạm tội Dukkata, Và này các Tỳ-khưu, không nên 
không đuổi đi người [đệ tử] không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không 
đuổi đi thì phạm tội Dukkata.

6. Này các Tỳ-khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy tế 
độ, không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều nể 
nang, không có nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện.  Này các 
Tỳ-khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này.

24

7. Này các Tỳ-khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối 
với thầy tế độ, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có 
nhiều kính trọng, [và] có nhiều sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, không nên đuổi 
đi người đệ tử có năm yếu to này.

8. Này các Tỳ-khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối 
với thầy tế độ, không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không 
có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện. 
Này các Tỳ-khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này.

9. Này các Tỳ-khưu, người đệ tử là không đáng bi đuổi đi khi có năm yếu 
tố: Đối với thầy tế độ, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể 
nang, có nhiều kính trọng, [và] có nhiều sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, người 
đệ tử là không đáng bi đuổi đi khi có năm yếu tố này.

10. Này các Tỳ-khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy 
tế độ, không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều 
nể nang, khôn^ có nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện. Này các 
Tỳ-khưu, vi thây tê độ là vượt qua quy định khi không đuôi di, không vượt qua 
quy đinh khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu to này.

11. Này các Tỳ-khưu, vi thày tế độ là vượt qua quy định khi đuổi đi, không 
vượt qua quy đinh khi không đuổi đi người đệ tử có năm yếu to: Đối với thày tế 

24 Ngài Buddhaghosa giải thích là sự rèn luyện về tâm từ (VìnA. v. 983).
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độ, CÓ nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều kính 
trọng, [và] có nhiều sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, vị thầy tế độ là vượt qua 
quy định khi đuổi di, không vượt qua quy đinh khi không đuổi đi người đệ tử 
có năm yếu tố này.

12. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ [tên Rādha] đã đi đến gặp các 
Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã không ưng thuận cho người 
ấy xuất gia. Người ấy trong khi không đạt được sự xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu 
đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.

13. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người Bà-la-môn ấy ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, 
CÓ vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân, sau khi nhm thây, đã bảo các Tỳ-khiru răng:

一 Này các Tỳ-khưu9 việc gì khiến người Bà-la-môn ấy ốm o, cằn cỗi, xuống 
săc? có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân vậy?

一 Bạch Ngài, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu 
sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Người ấy 
trong khi không đạt được sự xuât gia ở nơi các Tỳ-khưu đã trở nên ôm o, căn 
côi, xuông sác, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân.

14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, có vị nào nhớ được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy?
Khi được nói như vậy, Đại đức Sāriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, con nhớ được điêu tót đẹp của người Bà-la-môn ây.
一 Này Sāriputta, ngươi nhớ được điều tốt đẹp gì của người Bà-la-môn ấy?
一 Bạch Ngài, trường hợp này là khi con đang đi khất thực ở trong thành 

Rājagaha, người Bà-la-môn ấy đã sai người cho một muỗng vật thực. Bạch 
Ngài, đó là điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy mà con nhớ được.

-Này Sāriputta, tốt lắm, tốt lắm! Này Sāriputta, bởi vì những người tốt là 
những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. Này Sāriputta, chính vì điều ấy, ngươi 
hãy cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên.

一 Bạch Ngài, con cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên như 
thế nào?

15. 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-khưu5 việc tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ [tam 
quy] đã được Ta cho phép, kể từ nay Ta hủy bỏ việc ấy. Này các Tỳ-khưu, Ta 
cho phép tu lên bậc trên băng hành sự có lời đê nghị đên lân thứ tư. Và này các 
Tỳ-khiru, nên cho tu lên bậc trên như vây, hội chúng cân được thông báo bởi vi 
Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

16. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên [như vầy] 
có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vầy]. Nếu là thời điểm thích hợp
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cho hội chúng, hội chúng nên cho vi tên [như vây] tu lên bậc trên với thây tê độ 
tên [như vầy]. Đây là lời đề nghị.

17. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên [như vầy] 
có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vầy]. Hội chúng cho vi tên [như 
vầy] tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vầy], Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của vi tên [như vầy] với thầy tế độ tên [như vầy] xin im lặng; vi nào 
không đồng ý có thể nói lên.

18. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vi này tên [như vầy] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức 
tên [như vầy]. Hội chúng cho vị tên [như vầy] tu lên bậc trên với thầy tế độ tên 
[như vầy]. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên [như vầy] với thầy 
tế độ tên [như vầy] xin im lặng; vi nào không đồng ý có thể nói lên.

19. Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vi này tên [như vầy] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức 
tên [như vầy]. Hội chúng cho vị tên [như vầy] tu lên bậc trên với thầy tế độ tên 
[như vầy]. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên [như vầy] với thầy 
tế độ tên [như vầy] xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.

20. Vi tên [như vầy] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên [như vầy]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vay."

21. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ thực hiện hành động sai trái liền ngay 
sau khi được tu lên bậc trên. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này Đại dức, chớ có hành động như thế, điều ấy không được phép.
Vị ấy đã nói như vầy:
-Tôi đâu có thỉnh cầu các Đại đức rằng: "Các Đại đức hãy cho tôi tu lên bậc 

trên,,, Tại sao các ngài khi chưa được tôi thỉnh cau mà đã cho tu lên bậc trên?
Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không thỉnh cầu; 

vi nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép, ban phép tu lên bậc trên đoi với người đã thỉnh cau. Và này các Tỳ-khưu, 
nên được thỉnh cầu như vầy:

Vị có ý muốn tu lên bậc trên ấy nên đi đến hội chúng Tỳ-khưu, đắp thượng 
y một bên vai, đảnh lễ ở chân các vị Tỳ-khưu? ngoi chom hom, chắp tay lên, và 
nên nói với hội chúng như vầy: "Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên. Bạch các ngài, vì lòng thương xót, xin hội chúnệ hãy tế độ t6i." Nên 
được thỉnh cầu đến lan thứ nhì. Nên được thỉnh cầu đến lan thứ ba. Hội chúng 
can được thông báo bởi vi Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên [như vầy] có ý 
muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vầy]. Vị tên [như vầy] thỉnh cầu hội 
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chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vầy]. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên [như vầy] tu lên bậc trên với thầy 
tế độ tên [như vầy]. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lang nghe tôi. Vị này tên [như vầy] có ý 
muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vầy]. Vi tên [như vầy] thỉnh cau hội 
chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vầy]. Hội chúng cho vị tên [như 
vầy] tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vầy]. Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của vị tên [như vầy] với thầy tế độ tên [như vầy] xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt).
y

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba. ...(nt).
Vị tên [như vầy] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ tên 

[như vầy]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như V0'

22. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rājagaha, sự tuần tự của các bữa trai 
phạn gồm các thức ăn hảo hạng được tiến hành đều đặn. Khi ấy, có người Bà- 
la-mon nọ đã khởi ý điều này: "Những Sa-mon Thích tử này có giới luật thoải 
mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon roi nam ngủ ở những 
cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử này?”

23. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các Tỳ-khiru đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Khi 
người ấy đã được xuất gia, sự tuần tự của các bữa ăn đã hết. Các vị Tỳ-khiru đã 
nói như vầy:

一 Này Đại dức, hãy đến. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khất thực.
Vị ây đã nói như vây:
一 Này các Đại đức, tôi đã không xuất gia vì nguyên nhân này: "Ta sẽ đi khất 

thực." Nếu các vị cho tôi thì tôi sẽ ăn, nếu các vị không cho tôi thì tôi sẽ hoàn tục.
-Này Đại dức, có phải ngài đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử?
一 Này các Đại dức, đúng vậy.
24. Các Tỳ-khiru nào ít ham muôn, ...(nt)..・ các vi ây phàn nàn, phê phán, 

chê bai rằng: "Vi sao vi Tỳ-khưu lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo được 
thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tử?" Các vi đã trình sự việc ấy 
lên đức The Tôn.

25. 一 Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử, 
có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo được 

thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tử? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
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không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm 
tin của những người đã có đức tin, ...(nt)・

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
26. - Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên chỉ dẫn 

về bốn pháp nương nhờ: Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, trong 
trường hợp ấy, ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại 
lệ là bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ đinh, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, 
vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha. vào ngày đau của mỗi nửa tháng.

Việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ, trong trường hợp 
ấy, ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là [y làm 
bằng] sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố.

Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây trong trường hợp ấy, ngươi 
nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là trú xá, nhà một 
mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động.

Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc trong trường hợp 
ấy, ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là bơ 
lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía.

Dứt tụng phẩm về phận sự đối với thầy tế độ là thứ năm.

1. Vào lúc bấy giờ, có chàng thanh niên nọ đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và 
thỉnh cầu sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã chỉ dẫn cho chàng trai về các pháp nương 
nhờ trước. Chàng trai đã nói như vầy:

一 Thưa các ngài, nếu khi tôi đã được xuất gia, các ngài mới chỉ dẫn về các 
pháp nương nhờ thì tôi còn có thể thích thú. Thưa các ngài, giờ đây, tôi sẽ 
không xuất gia. Đối với tôi, các pháp nương nhờ là ghê tởm đáng ghét.

2. Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khxru, không nên chỉ dẫn về các pháp nương nhờ trước; vị nào 

chỉ dẫn thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ dẫn ve các 
pháp nương nhờ liền ngay sau khi đã được tu lên bậc trên.

3. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đã ban phép tu lên bậc trên với tập thể là 
nhóm hai vị9 nhóm ba vị. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm 
ít hơn mười vị; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkaịa. Này các 
Tỳ-khưu5 Ta cho phép ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm mười vi hoặc 
nhóm trên mười vi.

4. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu chỉ được một năm, hai năm đã cho đệ tử 
tu lên bậc trên. Ngay cả Đại đức upasena, con trai của Vanganta, được một năm 
đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Khi đã sống qua mùa [an cư] mưa là được 
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hai năm, vị ây đã đưa người đệ tử được một năm đi đên gặp đức Thê Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Điều này đã trở thành 
thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các Tỳ-khiru đi đến.

5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Ưpasena, con trai của Vañganta 
điều này:

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?

一 Bạch Thế Tôn, sức khoẻ có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc.

6. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời, các vị mới hỏi; biết đúng thòi, 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 Tỳ-khưu với hai lý do: "Chúng ta sẽ thuyết 
giảng giáo pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.^,

7. Khi ây, đức Thê Tôn đã nỏi với Đại đức upasena, con trai của Vañganta 
điều này:

一 Này Tỳ-khxru, ngươi được bao nhiêu năm?
-Bạch Thế Tôn, con được hai năm.
一 Còn vị Tỳ-khưu này được bao nhiêu năm?
—Bạch Thế Tôn, được một năm.
一 Vi Tỳ-khưu này là gì của ngươi?
一 Bạch Thế Tôn, là đệ tử của con.
8. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 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 [trong khi] ngươi còn cân được những người khác giáo huân giảng dạy lại 
nghĩ đến giáo huấn giảng dạy người khác? Này kẻ rồ dại, ngươi trở thành đa 
đoan quá nhanh chóng, tức là việc kết nạp đồ chúng. 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, vị dưới mười năm không nên ban phép tu lên bậc trên; 

vi nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khtru, Ta cho 
phép vi mười năm hoặc trên mười năm được ban phép tu lên bậc trên.

9. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm [nghĩ rằng]: 
"Ta được mười năm! Ta được mười năm!,^ rồi ban phép tu lên bậc trên. [Các 
trường hợp] những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát hiện, 
những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát
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hiện, những thây tê độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiêu được phát hiện, những 
thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện.

10. Có vị nọ trước đây theo ngoại đạo, trong khi được thây tê độ nói vê vân 
đề thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang [tu tập ở] 
lãnh vực của chính ngoại đạo ấy.

11. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, ...(nt)..・ các vi ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vi sao các vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm [nghĩ rằng]: 
'Ta được mười năm! Ta được mười năm!5 rồi ban phép tu lên bậc trên khiến 
[các trường hợp] những thây tê độ ngu dót và các đệ tử sáng trí được phát hiện, 
những thầy te độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những 
thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiên?"

12. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các vị Tỳ-khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm 

[nghĩ rằng]: "Ta được mười năm! Ta được mười năm!,, rồi ban phép tu lên 
bậc trên khiến [các trường hợp] những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng 
trí được phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh 
nghiệm được phát hiện, những thây tê độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiêu được 
phát hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện, có đúng 
không vậy?

13. - Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy là ngu dốt, thiếu kinh nghiệm 

lại [nghĩ rằng]: 'Ta được mười năm! Ta được mười năm!9 rồi ban phép tu lên 
bậc trên khiến [các trường hợp] những thầy tế độ ngu dốt ...(nt)... và các đệ tử 
trí tuệ được phát hiện? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).

° .) .'•■c 、
Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khưu, vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm không nên ban phép tu 

lên bậc trên; vi nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ- 
khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực với mười năm hoặc 
trên mười năm được ban phép tu lên bậc trên.

14. Vào lúc bấy giờ, trong khi các vi thầy tế độ rời đi, hoàn tục, từ trần, 
qua bên nhóm khác, các Tỳ-khưu trở thành không có thay dạy học và trong khi 
không được giáo huấn, không được giảng dạy [nên đã] mặc y luộm thuộm, trùm 
y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách roi đi khát thực.

15. Trong khi dân chúng đang ăn? các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại mềm; các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, 
ở phía trên thức ăn có hương vi, ở phía trên thức uống; các vi còn tự mình yêu
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câu súp và cơm roi thọ thực; các vị sông gây nên sự náo nhiệt, sự ôn ào ở trong 
nhà ăn.

16. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rồi đi khất thực. Trong khi dân chúng đang ăn5 các vị lại đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía 
trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên thức uống, 
các vị còn tự mình yêu câu súp và cơm roi thọ thực, các vị sông gây nên sự náo 
nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong bữa ăn của các 
Bà-la-môn vay?"

17. Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

18. 一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(ĩit)…có đúng không vậy?
一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị thây dạy học. Này các Tỳ-khưu, vị thây 

dạy học sẽ gợi lên ở người học trò tâm của người con và người học trò sẽ gợi 
lên ở vị thây dạy học tâm của người cha. Như thê, trong khi sông cùng nhau có 
sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn 
mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong Pháp và Luật này.

19. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sống nương nhờ mười năm và vi mười 
năm được ban cho sự nương nhờ. Và này các Tỳ-khiru, vị thầy dạy học nên 
được xác định như vầy: [Người học trò] nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ 
ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vầy: "Bạch ngài, xin ngài 
hãy là thây dạy học của con. Con sẽ sông nương nhờ vào Đại đức. Bạch ngài,
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xin ngài hãy là thây dạy học của con. Con sẽ sông nương nhờ vào Đại đức. 
Bạch ngài, xin ngài hãy là thây dạy học của con. Con sẽ sông nương nhờ vào 
Đại dức.” [Vị thầy dạy học nên nói rằng]: "Tốt rồi!hay là "Được nhẹ nhàng 
r8i!" hay là "Đúng rồi!59 hay là "Được phù hợp r6i!" hay là "Hãy làm cho thành 
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tựu với sự hoan hy!" [Nêu] vi [thây dạy học] bày tỏ băng thân, bày tỏ băng lời 
nói, bày tỏ bằng thân và lời nói thì vị thầy dạy học đã được xác định. [Nếu] vị 
ấy không bày tỏ bang thân, không bày tỏ bang lời nói, không bày tỏ bằng thân 
và lời nói, vi thầy dạy học đã không được xác định.

20. Này các Tỳ-khưu9 người học trò nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với vi thay dạy học. Đây là bon phận đúng đan trong trường hợp này: Nên thức 
dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đáp thượng y một bên vai, roi nên dâng gô chà 
răng, nên dâng nước súc miệng, nên sáp xép chô ngôi. Nêu có cháo, nên rửa tô 
rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước, nhận lại tô5 để ở 
chô tháp, rửa một cách cân thận, không làm trây, roi đem cat.
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21. Khi thây dạy học đã đứng dậy, nên thu xép chô ngôi. Nêu khu vực ây 
CÓ rác bân thì nên quét khu vực ây. Nêu thây dạy học có ý định đi vào làng, nên 
trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong [đã thay đôi], nên trao dây that lưng, 
nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau 
khi đã rửa sạch. Nếu thầy dạy học muốn có Sa-môn hầu cận đi theo, vi ấy nên 
mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt lưng, nên gấp 
y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát và cầm lấy, rồi 
nên đi theo làm Sa-môn hầu cận cho thầy dạy học. Không nên đi quá xa, không 
nên đi quá gân. Nên nhận lây bình bát được [vị thây] hoán đôi.

22. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi 
thầy dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở 
vê, nên đi vê trước tiên và sáp xép chô ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, ghê 
kê chân, tâm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót trong [trước 
đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. Nấu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở
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chô năng trong chóc lát. Và không nên đê luôn y ở chô năng, nên gáp y lại. 
Trong khi gáp y, nên lùi phân góc vào bôn ngón tay roi gáp y lại [nghĩ răng]: 
"Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã 
gấp lại.

23. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên 
dâng nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước 
uống. Khi thầy ăn xong, nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
tháp, rửa một cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, roi đem phơi ở 
chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng, nên đem 
cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghê roi nên đặt bình bát xuông. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng y, 
nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y 
phía bên kia, còn chô gáp y lại ở bên này, roi máng y xuông.

24. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ây. Nêu thây dạy học có ý muôn tăm, nên chuân bị việc tăm. Nêu [thây 
dạy học] có nhu câu vê nước lạnh, nên chuân bị nước lạnh; nêu có nhu câu vê 
nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng.

25. Nêu thây dạy học có ý muôn đi vào nhà tăm hơi, nên trộn bột tăm, nên 
tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía sau lưng 
và trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy dạy học, nên nhận lấy y và để xuống 
một bên, nên trao bột tăm, nên trao đát sét. Nêu có nô lực, nên đi vào nhà tăm 
hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía 
trước lân phía sau roi đi vào nhà tăm hơi. Không nên chen vào [chô] các Tỳ- 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi 
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chỗ ngồi, ở trong nhà tắm hơi, nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Trong khi rời khỏi 
nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía 
trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi.

26. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quân y lại, roi 
nên lau khô nước ở thân thê của thây dạy học. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên câm lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi vê trước và sáp xép chô ngôi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý thây dạy học 
về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh [thầy] đọc tụng, nên thỉnh [thầy] đọc tụng. 
Nếu có ý muốn hỏi đạo thì có thể hỏi đạo.

27. ơ trú xá nào thây dạy học cư ngụ, nêu trú xá ây có rác bân, nêu có nô 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát 
ra ngoài roi đê xuống ở một góc; nên đem vật lót ngôi và tâm trải năm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc; nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc; nên 
hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
dát], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa roi đê xuông ở một góc; 
nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc; 
nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc.

28. Nên đem ông nhô ra ngoài roi đê xuông ở một góc, nên đem tâm ván kê 
đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc5 nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như 
thê nào, roi đem ra ngoài và đê xuông ở một góc. Nêu ở trú xá có mạng nhện, 
trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các 
hóc kẹt. Nêu tường được sơn màu đỏ bị đôm loang lô, nên thâm khăn ướt chà 
xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm loang lổ, nên thấm 
khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được thực hiện, nên rưới 
nước rồi quét [nghĩ rằng]: "Không nên để trú xá bi tràn ngập bụi bặm.,,

29. Sau khi gom rác lại roi nên đem đô bỏ ở một góc. Sau khi phơi năng tâm 
trải nên, nên làm sạch sẽ, đập giũ, roi đem vào trong và sáp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ9 đập 
giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đát], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa roi săp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp 
xuông roi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trây [mặt đát], không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước 
đây]. Sau khi phơi năng nệm gói, nên làm sạch sẽ, đập giũ roi đem vào trong và 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và đồ 
trải nằm, nên làm sạch sẽ9 đập giũ rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp 
đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ông nhô, nên lau chùi roi đem vào trong và 



L CHƯƠNG TRỌNG YẾU 發 73

đê lại ở vi trí như cũ. Sau khi phơi năng tâm ván kê dâu, nên lau chùi roi đem 
vào trong và đe lại ở vị trí như cũ.

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

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

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

33. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho dịu 
đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho 
tan biên, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biên, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp 
cho vị thây. Nêu tà kiên sanh khởi ở thây dạy học, người học trò nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vị thây.

34. Nếu thầy dạy học bi phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parỉvãsa, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt Parivāsa cho thầy dạy hoc?99

35. Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy dạy 
học về lại [hình phạt] ban d备u?"

36. Nếu thầy dạy học xứng đáng hình phạt Mānatta, người học trò nên thể 
hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt Mānatta cho 
thầy dạy hqc?”

37. Nếu thầy dạy học xứng đáng sự giải tội, người học trò nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy dạy học?,^

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

39. Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên 
thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt?" Nếu y của 
thầy dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để y của thầy dạy học được may?" Nấu thuốc nhuộm của thầy 
dạy học can phải nau, người học trò nên nấu hoặc nên the hiện sự nỗ lực: "Làm 
thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu?” Nếu y của thầy dạy học 
cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm 
thê nào đê y của thây dạy học được nhuộm?,, Trong khi nhuộm y, nên đảo tới 
đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng.

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

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

Dứt phận sự đối với thầy dạy học.

1. Này các Tỳ-khưu, vi thầy dạy học nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với người học trò. Đây là bôn phận đúng đan trong trường hợp này: Này các 
Tỳ-khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp đỡ bằng sự 
đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy.

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

3. Nêu thây dạy học có y và người học trò không có y, thây dạy học nên cho 
y đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để y có thể phát 
sanh đen học irò?"
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4. Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy 
dạy học nên cho vật dụng đen người học trò, hoặc nên the hiện sự nỗ lực: "Làm 
thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trb?”

5. Nêu người học trò bi bệnh, [vị thây dạy học] nên thức dậy vào lúc sáng sớm. 
Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uống cháo xong, nên cho

. 2 9 \ m. ĩ

nước, nhận lại t& đê ở chô tháp, rửa một cách cân thận, không làm trây, roi đem cát.
6. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xép chô ngôi. Nêu khu vực ây có 

rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý định đi vào làng, nên 
trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong [đã thay đổi], nên trao dây thắt lưng, 
nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau 
khi đã rửa sạch. [Nghĩ rằng]: “pến lúc vị ấy sắp trở nên sắp xếp chỗ ngồi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong [trước đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. Nếu 
y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y 
ở chỗ nắng, nên gấp y lại. Trong khi gấp y, nên lùi phần góc vào bốn ngón tay 
rồi gấp y lại [nghĩ rằng]: "Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.^, Nên đặt 
dây that lưng ở phân y đã gap lại.

7. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước [rửa] roi đem đô ăn khát thực lại. Nên hỏi ý người học trò vê nước uông. 
Khi người học trò ăn xong nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, đe ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận, không làm trầy, nên làm ráo nước rồi đem phơi ở 
chỗ nang trong chốc lát. Và không nên đe luôn bình bát ở chỗ nang.

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

9. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. Nấu người học trò có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu 
[người học trò] cỏ nhu cau ve nước lạnh, nên chuẩn bi nước lạnh; nếu có nhu 
cau ve nước nóng, nên chuẩn bi nước nóng.

10. Nếu người học trò có ý muốn đi vào nhà tắm hoi, nên trộn bột tắm, nên 
tâm ướt đát sét. Nên lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi đên, trao ghê ngôi của 
nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi để xuống một bên. Nên trao bột tắm. Nên trao đất 
sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên 
thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm 
hơi. Klhông nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngoi. ở trong nhà tam hơi, nên kỳ 
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CỌ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi.

11. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quân y lại, roi 
nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong. Nên trao 
y hai lớp. Nên câm lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi vê trước và săp xép chô 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tam chà chân. Nên hỏi ý người 
học trò ve nước uống.

12. ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát 
ra ngoài rồi để xuống ở một góc; nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 
roi đê xuồng ở một góc; nên đem nệm gói ra ngoài roi đê xuông ở một góc; nên 
hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc; 
nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc; 
nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc; nên đem ống nhổ ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc; nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở 
một góc; nên xem xét tâm trải nên được xép đặt như thê nào, roi đem ra ngoài 
và để xuống ở một góc.

13. Nếu ở tru xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, 
nên lau chùi các lô thông gió và các hóc kẹt. Nêu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lổ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn 
màu đen bị đôm loang lô, nên thâm khăn ướt chà xát mạnh roi lau sạch. Nêu 
nên không được thực hiện, nên rưới nước roi quét [nghĩ răng]: "Không nên đê 
trú xá bị tràn ngập bụi bặm.^, Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc.

14. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng khung 
giường, nên lau chùi rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống rồi đem vào trong một 
cách khéo léo, không làm trây [mặt dát], không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa roi sáp đặt như đã được sáp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ghê, 
nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, 
không làm trầy [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sắp 
đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch 
sẽ, đập giũ, roi đem vào trong và sáp đặt như đã được sáp đặt [trước đây]. Sau 
khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem 
vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây].

15. Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi rồi đem vào trong và để lại 
ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi rồi đem vào 
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trong và đê lại ở vị trí như cũ. Nên đem cát y và bình bát. Trong khi đặt bình 
bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc 
phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất
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không được trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay câm y, tay kia vuôt 
sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên 
này, roi máng y xuông.

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

17. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên CỊuét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt 
lửa có rác bân, nên quét nhà đê đót lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác bân, nên quét 
nhà vệ sinh. Nêu nước uông không có5 nên đem nước uông lại. Nêu nước rửa 
không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên 
đo nước vào hũ nước súc miệng.

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

19. Nếu người học trò bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parỉvãsa, vị 
thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: "Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt Parivãsa cho học trò?"

20. Nêu người học trò xứng đáng việc đưa vê lại [hình phạt] ban đâu, vị 
thây dạy học nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê nào đê hội chúng có thê đưa học 
trò về lại [hình phạt] ban dầu?"

21・ Nếu người học trò xứng đáng hình phạt Mānatta. vị thầy dạy học nên 
thể hiện sự nỗ lực: "Làm the nào đe hội chúng có the ban hình phạt Mānatta 
cho học tror

22. Nêu người học trò xứng đáng sự giải tội, vị thây dạy học nên thê hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho học tro?^

23. Nêu hội chúng có ý đinh thực hiện hành sự khiên trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đoi với người học trò, vị thay dạy học 
nên ứiể hiện sự nỗ lực: uLam thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn?,^ Khi hội chúng đã thực hiện hành 
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Sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với 
người học trò, vị thây dạy học nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê nào đê học trò

9 * 7 • . . . . 9 9

CÓ thê làm bôn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bôn phận đê 
sửa đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự nay?^

24. Nêu y của người học trò cân phải giặt, vị thây dạy học nên chỉ dân: 
"Ngươi nên giặt như vay", hoặc nên thê hiện sự nô lực: "Làm thê nào đê y của 
học trò được giát?" Nếu y của học trò cần phải may, vị thay dạy học nên chỉ 
dẫn: "Ngươi nên may như vầy", hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
y của học trò được may?" Nêu thuốc nhuộm của người học trò cân phải nâu, 
vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: '"Ngươi nên nấu như v备y", hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: "Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?” Nếu y của người 
học trò càn phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: "Ngươi nên nhuộm như 
vầy", hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của học trò được nhu0m?" 
Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước 
nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, 
nên chờ đợi [đến khi] vị ấy có sự hồi phục.

Dứt phận sự đối với học trò.

1. Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành bổn phận đúng đắn 
đối với các vi thầy dạy học. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các Tỳ-khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đắn đối với 
các vị thầy dạy học; vị nào không thực hành đúng đắn thì phạm tội Dukkata.

[Các người học trò] vẫn không thực hành phận sự đúng đắn. Các vị đã trình 
， r

•八一 Ạ 一一 事，…nnT - A FTi Asự việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đuổi đi người [học trò] không thực hành 

phận sự đúng đắn. Và này các Tỳ-khưu5 nên đuổi đi như vầy: "Ta đuổi ngươi 
di”，hay là "Đừng có quay trở lại đẵy'\ hay là "Hãy đem đi y bát của nguôi", 
hay là "Ta không giúp đỡ ngươi nua?1 2 * * * * * * 9 [Nếu] vi [thầy dạy học] bày tỏ bằng thân, 
bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người học trò đã bị đuổi đi. 
[Nếu] vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ 
bằng thân và lời nói thì người học trò không bi đuổi đi.

2. Vào lúc bấy giờ, những người học trò bi đuổi đi không xin lỗi. Các vị đã
trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép xin lỗi.
Các người [học trò] vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức

Á rTi AThe Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, người [học trò] bị đuổi đi không nên không xin lỗi; vị

nào không xin lỗi thì phạm tội Dukkata.
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3. Vào lúc bấy giờ, trong khi được xin lỗi, các vị thầy dạy học không tha 
thứ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tha thứ.
Các vị [thầy dạy học] vẫn không tha thứ. Những người học trò rời đi, [hoặc] 

hoàn tục, [hoặc] theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, trong khi được xin lỗi không nên không tha thứ; vị nào 

không tha thứ thì phạm tội Dukkata.
4. Vào lúc bấy giờ, các vi thầy dạy học đuổi đi những người [học trò] thực 

hành phận sự đúng đắn, không đuổi đi những người [học trò] không thực hành 
phận sự đúng đắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

—Này các Tỳ-khưu, không nên đuổi đi người [học trò] thực hành phận sự 
đúng đắn; vi nào đuổi đi thì phạm tội Dukkaịa. Này các Tỳ-khưu, không nên 
không đuổi đi người [học trò] không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không 
đuổi đi thì phạm tội Dukkata.

5. Này các Tỳ-khưu, nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối với thầy 
dạy học, không có nhiêu lòng yêu mên, không có nhiêu đức tin, không có nhiêu 
ne nang, không có nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện. Này các 
Tỳ-khưu, nên đuôi đi người học trò có năm yêu tô này.

6. Này các Tỳ-khưu, không nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối 
với thây dạy học, có nhiêu lòng yêu mên, có nhiêu đức tin, có nhiêu nê nang, có 
nhiều kính trọng, [và] có nhiều sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu5 không nên đuổi 
đi người học trò có năm yếu tố này.

7. Này các Tỳ-khưu, người học trò là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối
y e 5 r 9 y

với thây dạy học, không có nhiêu lòng yêu mên, không có nhiêu đức tin, không 
có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện. 
Này các Tỳ-khưu, người học trò là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này.

8. Này các Tỳ-khưu, người học trò là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu 
tố: Đối với thầy dạy học, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể 
nang, có nhiêu kính trọng, [và] có nhiêu sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, người 
học trò là không đáng bị đuôi đi khi có năm yêu tô này.

9. Này các Tỳ-khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi không đuổi 
đi, không vượt qua quy đinh khi đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối với 
thây dạy học, không có nhiêu lòng yêu mên, không có nhiêu đức tin, không có 
nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện. 
Này các Tỳ-khưu, vị thây dạy học là vượt qua quy định khi không đuôi đi, 
không vượt qua quy định khi đuổi đi người học trò có năm yếu tố này.

10. Này các Tỳ-khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi không đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối 
với thầy dạy học, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể nang, 
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có nhiêu kính trọng, [và] có nhiêu sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, vị thây dạy 
học là vượt qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy đinh khi không đuổi 
đi người học trò có năm yếu tố này.

11. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu ngu dót, thiêu kinh nghiệm [nghĩ răng]: 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!,, rồi ban cho sự nương nhờ. [Các 
trường hợp] những thầy dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí được phát hiện, 
những thay dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thây dạy học nghe ít và các học trò nghe nhiêu được phát hiện, 
những thầy dạy học trí kém và các học trò trí tuệ được phát hiện.

12. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai rang: "Vi sao các vi Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm [nghĩ rang]: 
'Ta được mười năm! Ta được mười năm!' rồi ban cho sự nương nhờ khiến [các 
trường hợp] những thày dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí được phát hiện, 
những thây dạy học thiêu kinh nghiệm và các học trò có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thây dạy học nghe ít và các học trò nghe nhiêu được phát hiện, 
những thầy dạy học trí kém và các học trò trí tuệ được phát hiên?"

13. Sau đó5 các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy?
一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
-Này các Tỳ-khưu, vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm không nên ban cho sự 

nương nhờ; vi nào ban cho thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép vi Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực với mười năm hoặc trên mười 
năm được ban cho sự nương nhờ.

Dứt tụng phàm vê phận sự đôi với thây dạy học là thứ sáu.

1. Vào lúc bấy giờ, trong khi các vi thầy dạy học và thầy tế độ rời đi, hoàn 
tục, từ trân, chuyên qua nhóm khác, các vị Tỳ-khưu không biêt các trường hợp 
đình chỉ sự nương nhờ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, đây là năm trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy tế 
độ: Thầy tế độ rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua nhóm khác, 
hoặc sự ra lệnh [đuổi đi] là thứ năm. Này các Tỳ-khưu? đây là năm trường hợp 
đình chỉ sự nương nhờ ở thầy tế độ.

2. Này các Tỳ-khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy 
dạy học: Thầy dạy học rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua 
nhóm khác, hoặc sự ra lệnh [đuổi đi] là thứ năm, hoặc đã được gặp lại thầy 
te độ. Này các Tỳ-khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy 
dạy học.
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3. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ: Là 
vi không thành tựu Vô học giới uẩn, không thành tựu Vô học định uẩn, không 
thành tựu Vô học tuệ uẩn, không thành tựu Vô học giải thoát uẩn, không thành 
tựu Vô học giải thoát tri kiên uân. Này các Tỳ-khưu? vị Tỳ-khưu có năm yêu tô 
này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên 
để cho Sa-di phục vụ.

4. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ: Là vị thành tựu Vô học giới 
uẩn, thành tựu Vô học đinh uẩn, thành tựu Vô học tuệ uẩn, thành tựu Vô học 
giải thoát uân, thành tựu Vô học giải thoát tri kiên uân. Này các Tỳ-khxru, vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, 
nên để cho Sa-di phục vụ.

5. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị bản thân không thành tựu Vô học giới uẩn và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được Vô học giới uẩn; bản thân không thành tựu Vô học đinh 
uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học định uẩn; bản 
thân không thành tựu Vô học tuệ uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác 
đạt được Vô học tuệ uẩn; bản thân không thành tựu Vô học giải thoát uẩn và 
không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát uẩn; bản thân 
không thành tựu Vô học giải thoát tri kiến uẩn và không là người khuyến khích 
kẻ khác đạt được Vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương 
nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

6. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu Vô học 
giới uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giới uẩn; bản thân 
thành tựu Vô học đinh uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học 
định uân; bản thân thành tựu Vô học tuệ uân và là người khuyên khích kẻ khác 
đạt được Vô học tuệ uẩn; bản thân thành tựu Vô học giải thoát uẩn và là người 
khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát uẩn; bản thân thành tựu Vô 
học giải thoát tri kiến uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học 
giải thoát tri kiến uẩn. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ.

7. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khiru có năm yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn [tội lỗi], không có sự ghê sợ 
[tội lỗi], biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có 
năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, 
không nên để cho Sa-di phục vụ.



82 ❖ ĐẠI PHẨM

8. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ: Là vị có đức tin, có sự ho thẹn 
[tội lỗi], có sự ghê sợ [tội lỗi], có sự nỗ lực tinh tấn, có niệm được thiết lập. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này nên ban phép tu lên bậc trên, nên 
cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ.

9. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vi bi hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới,   bi hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh,26 bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan,  ít 
học hỏi, trí kém. Này các Tỳ-khiru, vị Tỳ-khưu có năm yếu to này không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di 
phục vụ.

2526
27

10. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị không bi hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bi hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí 
tuệ. Này các Tỳ-khưu9 vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ.

11. Này các Tỳ-khưu9 vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử 
hay học trò bị bệnh, đe làm cho diu đi hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực 
bội [ở đệ tử hay học trò], để làm cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến 
đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh khởi [ở đệ tử hay học trò], không biết về 
sự phạm tội, không biết cách thoát khỏi tội. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, 
không nên để cho Sa-di phục vụ.

12. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị có khả năng để phục 
vụ hoặc kiêm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, đê làm cho diu đi 
hoặc nhờ người làm cho diu đi sự bực bội [ở đệ tử hay học trò], đe làm cho tan 
biến hoặc nhờ người làm cho tan biến đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh 
khởi [ở đệ tử hay học trò], biết về sự phạm tội, biết cách thoát khỏi tội. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho 
nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ.

方 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng tăng thượng giới {adhỉsĩlà) gồm có 4 tội Pārājika và 13 tội 
Sañghādisesa. (VinA. v. 989).
26 Tăng thượng hạnh (ajjhācārā) là các tội khác thuộc về 5 nhóm tội còn lại (Sdd).
27 Tri kiến cực đoan {atiditthī) là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến (Sđd.). Xem phần giải 
thích vê hữu biên kiên {antaggāhikāditthī) trong Patỉsambhidãmagga (Phân tích đạo), TTTĐPGVN, 
tập 8, tr. 888-92; TTPV, tập 37； tr. 286-95.
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13. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn 
bản,  để hướng dẫn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh,  để hướng 
dẫn về Thắng pháp, để hướng dẫn về Thắng luật,  để phân tách đúng theo pháp 
xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên đe cho Sa-di phục vụ.

28 29
30

14. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vi có khả năng để huấn 
luyện các điều học thuộc ve phận sự căn bản, đe hướng dẫn các điều học thuộc 
vê phân đâu của Phạm hạnh, đê hướng dân vê Thăng pháp, đê hướng dân vê 
Thăng luật, đê phân tách đúng theo pháp xu hướng tà kiên đã sanh khởi cho đệ 
tử hay học trò. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu to này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ.

15. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khiru có năm yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vi không biêt vê sự phạm tội, không biêt vê sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ/không biết về sự phạm tội nặng; hơn nữa, đối với vị 
này, hai bộ Giới bổn (Pātimokkhd) không khéo được truyền thừa một cách chi 
tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nam lòng, không khéo được 
xác định theo từng điều học và từng phan phụ thuộc. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ- 
khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

16. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên đê cho Sa-di phục vụ: Là vị biêt vê sự phạm tội, 
biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng; 
hơn nữa, đối với vị này, hai bộ Giới bổn (Pãtimokkha) khéo được truyền thừa 
một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác 
định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có 
năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho 
Sa-di phục vụ.

17. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên đe cho Sa-di phục 

28 Ngài Buddhaghosa giải thích về các điều học thuộc về phận sự căn bản {ābhisamācārikā sikkhā) là 
các phận sự được quy định ở trong Khandhaka, tức là Mahāvagga (Đại phẩm) và Cullavagga (Tiểu 
pharn)'(yinA.N.99b). .
29 Còn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh (ādibrahmacariyikā sikkhā) là phần quy định 
dành cho bậc Hữu học, tức là hai phần Giới bổn (Pãtimokkhà) đã được quy định cho Ty-khưu và Tỳ- 
khưu-ni (S切).

30 Hướng dẫn về Thắng pháp là có khả năng hướng dẫn về sự phân biệt danh sắc, và hướng dẫn về 
Thắng luật là hướng dân về toàn bộ tạng Luật {SđdỴ
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vụ: Là vi không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, chưa đủ mười năm. 
Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu to này không nên ban phép tu lên bậc 
trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

18. Này các Tỳ-khiru, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị biết về sự phạm tội, 
biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, 
được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu9 vị Tỳ-khưu có năm 
yếu to này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di 
phục vụ.

Dứt mười sáu nhóm năm của phần "N仓n ban phép tu lên bậc trên.55

1. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên đe cho Sa-di phục vụ: Là 
vị không thành tựu Vô học giới uân, không thành tựu Vô học định uân, không 
thành tựu Vô học tuệ uẩn, không thành tựu Vô học giải thoát uẩn, không thành 
tựu Vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

2. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị thành tựu Vô học giới 
uẩn, thành tựu Vô học định uẩn, thành tựu Vô học tuệ uẩn, thành tựu Vô học 
giải thoát uẩn, thành tựu Vô học giải thoát tri kiến uẩn, được mười năm hoặc 
hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ.

3. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị bản thân không thành tựu Vô học giới uẩn và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được Vô học giới uẩn; bản thân không thành tựu Vô học 
định uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học định uẩn; 
bản thân không thành tựu Vô học tuệ uẩn và không là người khuyến khích kẻ 
khác đạt được Vô học tuệ uẩn; bản thân không thành tựu Vô học giải thoát uẩn 
và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát uẩn; bản 
thân không thành tựu Vô học giải thoát tri kiên uân và không là người khuyên 
khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ mười năm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

4. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu 
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VÔ học giới uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giới uẩn; 
bản thân thành tựu Vô học đinh uân và là người khuyên khích kẻ khác đạt được 
VÔ học định uân; bản thân thành tựu Vô học tuệ uân và là người khuyên khích 
kẻ khác đạt được Vô học tuệ uẩn; bản thân thành tựu Vô học giải thoát uẩn và 
là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát uẩn; bản thân thành 
tựu Vô học giải thoát tri kiến uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được 
Vô học giải thoát tri kiến uẩn, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu to này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho 
nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ.

5. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vi không có đức tin, không có sự hổ thẹn [tội lỗi], không có sự ghê sợ [tội 
lỗi], biếng nhác, có niệm bị quên lãng, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu, vi 
Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên đe cho Sa-di phục vụ.

6. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vi có đức tin, có sự hổ thẹn 
[tội lỗi]5 có sự ghê sợ [tội lỗi], có sự nỗ lực tinh tấn, có niệm được thiết lập, được 
mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu5 vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ.

7. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khiru có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vi bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng ve tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, ít học 
hỏi, trí kém, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu to 
này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên 
để cho Sa-di phục vụ.

8. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị không bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, 
không bị hư hỏng vê tri kiên thuộc tri kiên cực đoan, nghe nhiêu, có trí tuệ, được 
mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu to này 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ.

9. Này các Tỳ-khưu5 vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có khả năng đe phục vụ, hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử 
hay học trò bị bệnh, để làm cho diu đi hoặc nhờ người làm cho diu đi sự bực 
bội [ở đệ tử hay học trò], để làm cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến 
đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh khởi [ở đệ tử hay học trò], không biết 
ve tội, không biết cách thoát khỏi tội, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu9 vi 
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Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

10. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu len bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị có khả năng đe phục 
vụ hoặc kiêm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, đê làm cho dịu đi 
hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực bội [ở đệ tử hay học trò], đe làm cho tan 
biến hoặc nhờ người làm cho tan biến đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh 
khởi [ở đệ tử hay học trò], biêt vê tội, biêt cách thoát khỏi tội, được mười năm 
hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có sáu yếu tố này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ.

11. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khiru có sáu yểu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vi không có khả năng đê huân luyện các điêu học thuộc vê phận sự căn 
bản5 đê hướng dân các điêu học thuộc vê phân đâu của Phạm hạnh, đê hướng 
dẫn về Thắng pháp, để hướng dẫn về Thắng luật, để phân tách đúng theo pháp 
xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò, chưa đủ mười năm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

12. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có sáu yêu tô nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên đe cho Sa-di phục vụ: Là vị có khả năng đe huấn 
luyện các điều học thuộc ve phận sự căn bản, đe hướng dẫn các điều học thuộc 
vê phân đâu của Phạm hạnh, đê hướng dân vê Thăng pháp, đê hướng dân vê 
Thắng luật, để phân tách đúng theo pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ 
tử hay học trò, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ- 
khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên 
để cho Sa-di phục vụ.

13. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biêt vê sự phạm tội nhẹ, không biêt vê sự phạm tội nặng; hơn nữa, đôi với vi 
này, hai bộ Giới bổn (Pãtimokkhă) không khéo được truyền thừa một cách chi 
tiêt, không khéo được phân tích, không khéo thuộc năm lòng, không khéo được 
xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc, chưa đủ mười năm. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ.

14. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khiru có sáu yêu tô khác nữa nên ban phép tu 
lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị biết về sự 
phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm 
tội nặng; hơn nữa, đôi với vị này, hai bộ Giới bôn (Pãtỉmokkhă) khéo được 
truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc nằm lòng, khéo 
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được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc, được mười năm hoặc 
hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ.

Dứt mười bốn nhóm sáu 
của phần ban phép tu lên bậc tr仓n.”

1. Vào lúc bấy giờ, có người trước đây theo ngoại đạo, trong khi được thầy 
tế độ nói về vấn đề thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển 
sang [tu tập ở] lãnh vực của chính ngoại đạo ây. Người ây đã quay trở lại lân 
nữa và thỉnh càu các Tỳ-khưu sự tu lên bậc trên. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc 
áy len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, người nào trước đây theo ngoại đạo, trong khi được 
thầy tế độ nói về vấn đề thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi 
chuyển sang [tu tập ở] lãnh vực của chính ngoại đạo ấy, người ấy đi đến thì 
không nên cho tu lên bậc trên.

2. Này các Tỳ-khưu, còn có hạng người khác, trước đây theo ngoại dạo, 
mong mỏi sự xuât gia trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, 
nên ban cho vị ấy bốn tháng Parỉvãsa?x Này các Tỳ-khưu, nên ban cho như 
vầy: Trước tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, 
bảo đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vi Tỳ-khưu, bảo ngồi 
chôm hôm, bảo chăp tay lên và nên bảo răng: "Ngươi hãy nói như vây: 'Tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Tôi đi 
đến Hội chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi nương 
nhờ. Lân thứ nhì, tôi đi đên Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lân thứ nhì, tôi đi đên 
Hội chúng là nơi nương nhờ. Lân thứ ba, tôi đi đên đức Phật là nơi nương nhờ.

a" r . y m ■
Lân thứ ba, tôi đi đên Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lân thứ ba, tôi đi đên Hội 
chúng là nơi nương nhờ.,,,

3・ Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo ấy nên đi đến hội 
chúng, nên đáp thượng y một bên vai, nên đảnh lê ở chân các Tỳ-khưu, ngôi 
chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi tên [như vầy] 
trước đây theo ngoại đạo, mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng bôn tháng Parỉvãsay Nên được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba.

4. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị này tên [như vây] trước 
đây theo ngoại đạo, mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. Vị

31 Parivãsa: Trường hợp vị Tỳ-khưu phạm tội Sañghādisesa có che giấu, muốn được trong sạch trở 
lại phải xin hành phạt cũng có tên là Parỉvãsa. Tuy có tên gọi giống nhau nhưng phận sự thực hành 
kiháig giống nhau (ND).
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ấy thỉnh cầu hội chúng bốn tháng Parỉvãsa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho vị tên [như vầy] trước đây theo ngoại đạo bốn 
tháng Parivãsa, Đây là lời đề nghị.

5. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên [như vầy] 
trước đây theo ngoại đạo, mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. 
Vị ấy thỉnh cầu hội chúng bốn tháng Parivãsa. Hội chúng ban cho vị tên [như 
vầy] trước đây theo ngoại đạo, bốn tháng Parivâsa. Đại đức nào đồng ý việc 
ban cho bôn tháng Parivãsa đên vị tên [như vây] trước đây theo ngoại đạo, xin 
im lặng; vị nào không đông ý có thê nói lên.

6. Bốn tháng Parivãsa đã được hội chúng ban cho vị tên [như vầy] trước 
đây theo ngoại đạo. Sự việc được hội chúng đong ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vāy?9

7. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế này là người 
đạt yêu cầu, như thế này là người không đạt yêu cầu. Này các Tỳ-khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như the nào là người không đạt yêu cau? Này các Tỳ- 
khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi vào làng quá sớm và trở về 
quá trễ. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người 
không đạt yêu cầu.

8. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
lai vãng với đĩ điếm, hoặc lai vãng với góa phụ, hoặc lai vãng với gái lỡ thời, 
hoặc lai vãng với người vô căn, hoặc lai vãng với Tỳ-khưu-ni. Này các Tỳ- 
khưu, người trước đây theo ngoại đạo như the ấy là người không đạt yêu cau.

9. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ 
gì đó cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh. Trong những trường hợp ấy, 
người trước đây theo ngoại đạo lại không khéo léo, không năng động, không 
có sự tìm tòi cách giải quyết các vấn đề ấy, không đủ khả năng làm, không đủ 
khả năng hướng dẫn [người khác làm]. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo 
ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu.

10. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại 
đạo không có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, 
đối với tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ.  
Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không 
đạt yêu càu.

32

11. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, về 
quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của phái ngoại 
đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với 

32 Ngài Buddhaghosa giải thích về tăng thượng giới (adhisĩỉă) là Giới bổn (Patimokkho), tăng thượng 
tảniịadhicitta) là sự tu tập các loại định hợp the, tăng thượng tuệ (adhipaññā) là sự tu tập [các tam] 
đạo siêu thế(^. V. 993). * - •
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lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo pháp, hoặc về Hội chúng; trở nên hoan hỷ, 
phân chân, hài lòng với lời khen nẹợi nói vê vị thây, vê quan diêm, vê điêu mong 
mỏi, về điều khao khát, về điêu năm giữ của phái ngoại đạo mà từ đó người ây 
đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen 
ngợi nói về đức Phật, về Giáo pháp, hoặc về Hội chúng. Này các Tỳ-khưu, đây là 
diêm chủ yêu trong việc không đạt yêu câu của người trước đây theo ngoại đạo. 
Này các Tỳ-khưu9 người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt 
yêu cầu. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến [nếu] là 
người không đạt yêu cầu như thế ấy thì không nên cho tu lên bậc trên.

12. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người 
đạt yêu cầu? Này các Tỳ-khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi 
vào làng không quá sớm và trở về không quá trễ. Này các Tỳ-khưu5 người trước 
đây theo ngoại đạo như thê ây là người đạt yêu câu.

13. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không lai vãng với đĩ điếm, không lai vãng với góa phụ, không lai vãng với gái 
lỡ thời, không lai vãng với người vô căn, không lai vãng với Tỳ-khưu-ni. Này 
các Tỳ-khiru, người trước đây theo ngoại đạo như thê ây là người đạt yêu câu.

14. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ 
gì đó cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh. Trong những trường hợp ấy, 
người trước đây theo ngoại đạo là khéo léo, năng động, có sự tìm tòi cách giải 
quyết các vấn đề ấy, có đủ khả năng làm, có đủ khả năng hướng dẫn [người 
khác làm]. Này các Tỳ-khiru, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là 
người đạt yêu cầu.

15. Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, người trước đây theo ngoại 
đạo có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối với 
tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ. Này các 
Tỳ-khưu5 người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu.

16. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại 
đạo trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, về quan 
diêm, vê điêu mong mỏi, vê điêu khao khát, vê điêu năm giữ của phái ngoại 
đạo mà từ đó người ây đã chuyên sang; trở nên giận dữ, không hoan hy, không 
hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo pháp, hoặc về Hội chúng; trở 
nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi nói về vị thầy, 
vê quan diêm, vê điêu mong mỏi, vê điêu khao khát, vê điêu năm giữ của phái 
ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài 
lòng với lời khen ngợi nói về đức Phật, về Giáo pháp, hoặc về Hội chúng. Này 
các Tỳ-khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc đạt yêu cầu của người trước đây 
theo ngoại đạo. Này các Tỳ-khiru, người trước đây theo ngoại đạo như thê ây là 
người đạt yêu cầu. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến 
[nếu] là người đạt yêu cầu như thế ấy thì nên cho tu lên bậc trên.
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17. Này các Tỳ-khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là trần truồng đi 
đến, y là trách nhiệm thuộc về thầy tế độ, cần được tìm kiếm. Nếu người có tóc 
chưa được cắt đi đến thì hội chúng nên được thông báo về việc cạo tóc. Này các 
Tỳ-khưu, những người nào là các vị thờ lửa, là các đạo sĩ bện tóc, [nếu] các vị 
ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần ban cho Parivãsa đến những 
người ấy. Lỵ do của điều ấy là gì? Này các Tỵ-khưu, những người ấy là những 
nguồi thuyêt về nghiệp, là những người thuyêt vê nhân quả. Này các Tỳ-khưu? 
nêu người trước đây theo ngoại đạo là người thuộc dòng Sakyā đi đên, [nêu] 
người ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần ban cho Parivãsa đến 
người ấy. Này các Tỳ-khtru? Ta ban cho đặc ân ngoại lệ này đen các thân quyến.

Dứt phần giảng về người trước đây theo ngoại dạo. 
Tụng phẩm thứ bảy.

1. Vào lúc bây giờ, có năm thứ bệnh phát triên rộng kháp trong dân chúng 
xứ Magadha là bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động 
kinh. Những người mắc phải năm thứ bệnh đi đen gặp Jīvaka Komārabhacca 
và nói như vay:

- Thưa thầy, tốt đẹp thay, thầy hãy điều tri cho chúng tôi.
一 Các ngài ơi, tôi có nhiêu phận sự, có nhiêu việc cân phải làm. Và tôi còn 

phải phục vụ đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, các cung phi và hội chung 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị [các ngài] được.

一 Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và chúng tôi sẽ là đầy tớ của thầy. 
Tốt đẹp thay, thầy hãy điều trị cho chúng tôi.

一 Các ngài ơi, tôi có nhiêu phận sự, có nhiêu việc cân phải làm. Và tôi còn 
phải phục vụ đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, các cung phi và hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị [các ngài] được.

2. Khi ấy, những người dân ấy đã khởi ý điều này: "Những Sa-môn Thích 
tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là chúng ta nên xuất gia nơi 
các Sa-môn Thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vi Tỳ-khưu sẽ chăm sóc 
[chúng ta] và Jīvaka Komãrabhacca sẽ điều trị.,,

3. Sau đó, những người dân ây đã đi đên gặp các Tỳ-khưu và thỉnh câu sự 
xuất gia. Các Tỳ-khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các 
Tỳ-khưu đã chăm sóc họ và Jīvaka Komārabhacca đã điều trị.

4. Vào lúc bấy giờ, trong lúc chăm sóc nhiều Tỳ-khưu bị bệnh, các vi Tỳ- 
khưu sống có nhiều sự xin xỏ, có nhiều sự yêu cầu: "Hãy bố thí vật thực dành 
cho người bệnh, hãy bố thí vật thực dành cho người chăm sóc bệnh, hãy bố thí 
dược phẩm dành cho người bênh.” Ngay cả Jīvaka Komārabhacca, trong lúc 
điều tri nhiều Tỳ-khưu bị bệnh, đã xao lãng phận sự nào đó đối với đức vua.
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5. Và có người đàn ông nọ cũng mắc phải năm thứ bệnh, đã đi đến gặp 
Jīvaka Komārabhacca và đã nói điều này:

一 Thưa thầy, tốt đẹp thay, thầy hãy điều trị cho tôi.
一 Ngài ơi, tôi có nhiêu phận sự, có nhiêu việc cân phải làm. Và tôi còn phải 

phục vụ đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, các cung phi và hội chúng Tỳ- 
khưu có đức Phật đứng đâu nữa; tôi không thê điêu trị [ngài] được.

一 Thưa thay, tát ca tai san hãy la cua thay va toi sẽ la đay tơ cua thay. Tót 
đẹp thay, thầy hãy điều trị cho tôi.

一 Ngài ơi, tôi có nhiêu phận SỊT, có nhiêu việc cân phải làm. Và tôi còn phải 
phục vụ đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, các cung phi và hội chúng Tỳ- 
khưu có đức Phật đứng đâu nữa; tôi không thê điêu trị [ngài] được.

6. Khi ấy, người đàn ông ấy đã khởi ý điều này: "Những Sa-môn Thích tử 
này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon 
rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa-môn 
Thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vi Tỳ-khưu sẽ chăm sóc [ta] và Jīvaka 
Komārabhacca sẽ điều tri; khi khỏi bệnh, ta đây sẽ hoàn tục."

7. Sau đó, người đàn ông ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất 
gia. Các Tỳ-khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các 
Tỳ-khưu đã chăm sóc người ây và Jīvaka Komārabhacca đã điêu trị. Người ây 
khi khỏi bệnh đã hoàn tục.

8. Jīvaka Komārabhacca đã nhìn thây người đàn ông hoàn tục ây, sau khi 
nhìn thây đã nói với người đàn ông ây điêu này:

一 Thưa ngài, có phải ngài đã xuất gia nơi các Tỳ-khưu không?
- Thưa thầy, đúng vậy.
一 Thưa ngài, điều gì khiến ngài đã làm việc như thế?
9. Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc ấy cho Jīvaka Komārabhacca. 

Jīvaka Komārabhacca phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:
-Tại sao các Đại đức lại cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia?
10. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 

đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, tốt đẹp thay các ngài Đại đức không cho người bị mắc phải 
năm thứ bệnh xuất gia.

11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho Jīvaka Komārabhacca 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, Jīvaka Komārabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.
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12. 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, không nên cho người bị mắc phải năm chứng bệnh xuất 
gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkaịa.

13. Vào lúc bấy giờ, vùng biên địa của đức Vua Seniya Bimbisâra xứ 
Magadha bi [trộm cướp] dây loạn. Khi ây, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ 
Magadha đã ra lệnh cho các quan đại thần lãnh đạo quân đội rằng:

-Này các khanh, hãy đi và thu hồi lại vùng biên địa.
-Tâu Bệ hạ, xin vâng.
Các quan đại than lãnh đạo quân đội đã đáp lại đức Vua Seniya Bimbisâra 

xứ Magadha.
14. Khi ấy, các chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng đã khởi ý điều này: “Là những 

người say mê chiến trận, trong khi đi [đánh trận], chúng ta tạo nghiệp ác và gây 
ra nhiêu điêu bát thiện. Với phương kê gì chúng ta có thê tránh được việc ác và 
có thể làm việc lành?”

15. Khi ấy, các chiến sĩ ấy đã khởi ý điều này: "Những vị Sa-môn Thích tử 
này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp, nếu chúng ta có thể xuất 
gia nơi các Sa-môn Thích tử, như vậy chúng ta có thể tránh được việc ác và có 
thể làm việc lành."

16. Sau đó, các chiến sĩ ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất 
gia. Các Tỳ-khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Các quan đại thần 
lãnh đạo quân đội đã hỏi các binh sĩ của đức vua rằng:

-Này các khanh, sao các chiên sĩ tên [như vây] và tên [như vây] lại không 
hiện diện?

一 Thưa Tướng quân, các chiến sĩ tên [như vầy] và tên [như vầy] đã xuất gia 
nơi các vị Tỳ-khưu.

Các quan đại thần lãnh đạo quân đội phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại cho binh sĩ của đức vua xuất gia?" Các quan đại thần 
lãnh đạo quân đội đã trình sự việc ây lên đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha.

17. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã hỏi các quan đại thần 
phụ trách tòa án rằng:

-Này các khanh, người cho binh sĩ của đức vua xuất gia phạm vào điều gì?
-Tâu Bệ hạ, đầu của thầy tế độ nên bị chặt đi, lưỡi của vị đọc tuyên ngôn 

nên bị rút ra, một phần xương sườn của nhóm [các vị chứng minh] nên bị bẻ gãy.
18. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã đi đến gặp đức Thế 

Ton, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xương mọt ben. Khi đã ngôi 
xuống một bên, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã nói với đức The Tôn 
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điều này: "Bạch Ngài, có những vị vua không có đức tin, không có mộ đạo, 
những vị ấy có thể hãm hại các Tỳ-khưu chỉ vì chuyện không đáng gì. Bạch 
Ngài, tốt đẹp thay các ngài Đại đức không cho binh sĩ của đức vua xuất gia.”

19. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha băng bài pháp thoại. 
Sau đó. khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích và tạo niềm 
phấn khởi bằng bài pháp thoại, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã từ 
chỗ ngoi đứng dậy, đảnh lễ đức The Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh roi ra đi.

20. Sau đó9 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 cho binh sĩ của đức vua xuất gia; vi nào cho 
xuất gia thì phạm tội Dukkata.

21. Vào lúc bây giờ, kẻ cướp có mang chuôi ngón tay  đã được xuât gia ở 
nơi các Tỳ-khưu. Dân chúng khi nhìn thấy trở nên sợ hãi, hoảng hốt? bỏ chạy, 
rẽ sang hướng khác, quay mặt chỗ khác, đóng cửa lại. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rang: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp có mang biểu 
tượng xuât gia?" Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

33

33 Coro añgulimālo: Mới xem qua dễ lầm tưởng với kẻ cướp tên Añgulimāla trong bài kệ tụng về Tám 
Phật Lực. Dịch giả L B. Homer đã nêu lên điều này với lý do không có chữ ^nãma(tên là) hoặc "iti'' 
như thường đưcíc dùng trong trường hợp, danh từ riêng; hơn nữa, ở đây vị này được xuất gia ở nơi các 
Tỳ-khưu, con vị kia được xuat gia dieo lối "ehi bhikkhu" với đức Phật. Thêm vào đó, sự biên đổi từ nữ 
tánh sang nam tánh của rnālā trong cụm từ ^añgulimālo" xác định đây là trường hợp iibahubbīhi,f làm 
phận sự của tính từ (ND).

一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ cướp có mang biểu tượng xuất gia; 
vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata.

22. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã ra thông 
báo rằng: "Những người nào đa xuất gia nơi các vi Sa-môn Thích tử, không 
được phép làm bát cứ điêu gì đên những người ây. Giáo pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy để các vi thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu 
chấm dưt khổ diu.”

23. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã bị 
giam trong ngục. Người ây đã phá ngục tâu thoát và đã được xuât gia ở nơi các 
Tỳ-khưu. Dân chúng sau khi nhìn thây đã nói như vây: "Chính người này là kẻ 
cướp phá ngục. Nào, chúng ta hãy dân gã ây di." Một sô người đã nói như vây: 
"Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã 
ra thông báo răng: 'Những người nào đã xuât gia nơi các vi Sa-môn Thích tử, 
không được phép làm bát cứ điêu gì đên những người ây. Giáo pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ 
hầu chấm dứt khổ đau.,^,
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24. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Các vi Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa roi. Không được phép làm bát cứ điêu gì đên các vị 
này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp phá ngục xuất gia?"

Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ cướp phá ngục xuất gia; vị nào cho 

xuất gia thì phạm tội Dukkata.
25. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã tâu 

thoát và đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Người ấy đã bị cáo thị tầm nã ở 
hoàng cung rằng: "Được nhìn thấy tại đâu thì được giết tại dấy." Dân chúng đã 
nói như vầy: "Chính người này là kẻ cướp bị cáo thi tầm nã. Nào, chúng ta hãỵ 
giết gã ấy di.” Một số người đã nói như vay: “Này các ngài, chớ có nói như the. 
Đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã ra thông báo rằng: 'Những người 
nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì 
đến những người ấy. Giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ dàu."'

26. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Các vị Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị này! 
Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất gia?"

_ 一 一 r r
Các vị đã trình sự việc áy len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu5 không nên cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất gia; vi 

nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata.
27. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đánh bằng roi đã 

được xuất gia ở nơi các Tỳ-khiru. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bi xử hình phạt đánh băng roi xuất gia?”

Các vi đã trình sự việc ay len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất 

gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata.
28. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đóng dấu đã được 

xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia?"

Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia; vị 

nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata.
29. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ là kẻ thiếu nợ đã bỏ trốn và đã 

được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Những người chủ nợ đã nhìn thấy và nói như 
vay: "Chính người này là kẻ thiếu nợ của chúng ta. Nào, chúng ta hãy dẫn gã ấy 
di." Một số người đã nói như vầy: “Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức Vua 
Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã ra thông báo rằng: 'Những người nào đã xuất 
gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những 
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người ấy. Giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đan, ngõ hau cham dứt kho dàu.'"

30. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Các vị Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị 
này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ thiếu nợ xuất gia?”

Các vị đã trình sự việc ây len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu5 không nên cho kẻ thiếu nợ xuất gia; vi nào cho xuất gia 

thì phạm tội Dukkata.
31. Vào lúc bấy giờ, có người nô tỳ nọ đã bỏ trốn và đã được xuất gia ở 

nơi các Tỳ-khưu. Những người chủ đã nhìn thay và nói như vầy: "Chính người 
này là kẻ nô tỳ của chúng ta. Nào chúng ta hãy dẫn gã ấy di." Một số người đã 
nói như vầy: "Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức Vua Seniya Bimbisâra xứ 
Magadha đã ra thông báo rằng: 'Những người nào đã xuất gia nơi các vi Sa- 
môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo 
pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ dau.s

32. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Các vị Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa roi. Không được phép làm bát cứ điêu gì đên các vị 
này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ nô tỳ xuất gia?”

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ nô tỳ xuất gia; vi nào cho xuất gia 

thì phạm tội Dukkata.
33. Vào lúc bấy giờ, có người thợ bạc bị sói đầu nọ, sau khi cãi vã với cha 

mẹ đã đi đên tu viện và đã được xuât gia ở nơi các Tỳ-khưu. Sau đó, cha mẹ của 
người thợ bạc bi sói đầu ấy, trong khi tìm kiếm người thợ bạc bị sói đầu ấy, đã 
đi đen tu viện và đã hỏi các Tỳ-khiru rằng: "Thua các ngài, vậy chớ các ngài có 
nhìn thấy người trai trẻ hình dáng như thế này kh6ng?” Các vi Tỳ-khưu trong 
khi không biết nên đã nói rằng: "Chúng tôi không biết", trong khi không nhìn 
thấy nên đã nói rằng: "Chúng tôi không nhìn thấy."

34. Sau đó, cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong lúc tìm kiếm 
người thợ bạc bị sói đâu ây, nhìn thây [người áy] đã được xuât gia ở nơi các 
Tỳ-khưu nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Những Sa-môn Thích tử này 
thật vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, là những kẻ nói láo, trong khi biết lại nói rằng: 
'Chúng tôi không biết： trong khi nhìn thấy lại nói rằng: 'Chúng tôi không nhìn 
thấy/ Người trai trẻ này đã được xuất gia ở nơi các TAkhưu.”

35. Các Tỳ-khiru đã nghe được cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Sau đó5 các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
rw-i-| Á rr-s 人The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thông báo đến hội chúng về việc cạo tóc.
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36. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rājagaha có nhóm mười bảy thiếu niên là 
bạn bè. Thiếu niên upāli là thủ lãnh của họ. Khi ấy, cha mẹ của upāli đã khởi ý 
điêu này: “C6 phương kê gì đê sau khi chúng ta từ trân, upāli có thê sông thoải 
mái và không bi cực nhoe?”

37. Rồi cha mẹ của upāli đã khởi ý điều này: "Nếu Upāli có thể học chữ 
viết, như thế sau khi chúng ta từ tran, Upāli có the song thoải mái và không bị 
cực nh"'

38. Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: "Nếu Upāli học chữ viết thì 
các ngón tay sẽ bị đau. Nêu Upāli có thê học tính toán, như thê, sau khi chúng 
ta từ trân, Upāli có thê sông thoải mái và không bị cực nhọc?5

39. Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: "Nêu Upāli học tính toán thì 
ngực sẽ bi đau. Nêu upāli có the học hội họa, như the sau khi chúng ta từ tran, 
Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.^,

40. Rồi cha mẹ của upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli học hội họa thì 
các con mắt sẽ bị đau. Còn những Sa-mon Thích tử này có giới luật thoải mái, 
có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái 
giường kín gió, nếu upāli có thể xuất gia nơi các Sa-mon Thích tử, như thế sau 
khi chúng ta từ trần, upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhQC."

41. Thiêu niên Upāli đã nghe được cuộc nói chuyện trao đôi áy của cha mẹ. 
Sau đó, thiếu niên upāli đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến đã nói 
với những thiếu niên ấy điều này: "Này các bạn, hãy đi. Chúng ta sẽ xuất gia 
nơi các Sa-mon Thích tử."

42. Sau đó, những thiêu niên áy, từng người một đã đi đên gặp cha mẹ của 
mình và đã nói điêu này: "Hãy cho phép con rời nhà xuât gia, sông không nha.” 
Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy [nghĩ rang]: "Tất cả những đứa trẻ này 
có ước muốn giống nhau, có ý định tốt dqp" nên đã chấp thuận. Chúng đã đi đến 
gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã cho chúng xuất gia, 
đã cho tu lên bậc trên. Những thiếu niên ấy, trong đêm vào lúc hừng sáng, sau 
khi thức dậy đã khóc lóc: "Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai."

43. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy: "Này các Sư đệ9 hãy chờ đến khi trời sáng, 
nêu có cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nêu có thức ăn thì các đệ sẽ ăn, nêu có vật 
nhai thì các đệ sẽ nhai; còn nếu không có cháo, hoặc thức ăn, hoặc vật nhai thì 
các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thỊTC."

44. Trong khi được nói như thế bởi các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu [thiếu niên] 
ấy vẫn khóc lóc: "Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai", rồi đại tiện,

9 偿 y y
tiêu tiện ở chô năm ngôi.

r
45. Đức Thê Tôn, trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã nghe 

tiếng của các đứa trẻ, sau khi nghe đã bảo Đại đức Ānanda rang: "Này Ānanda, 
tiếng của các đứa trẻ ấy là gì v胡T'
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46. Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu trong khi biêt vân cho tu lên bậc 

trên người chưa đến hai mươi tuổi, có đúng không vậy?
-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy trong khi biết vẫn cho tu lên 

bậc trên người chưa đến hai mươi tuổi? Này các Tỳ-khưu, người chưa đến hai 
mươi tuôi không có khả năng chiu đựng đôi với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự 
khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, các lối nói 
lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức 
nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người, 
thuộc về cơ thể đã sanh khởi.

47. Này các Tỳ-khưu, người đã được hai mươi tuổi, có khả năng chiu đựng 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam 
chịu các cảm thọ khô, nhức nhôi, khóc liệt, săc bén, gay găt, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc ve cơ the đã sanh khởi. 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-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu9 người chưa đên hai mươi tuôi, trong khi biêt, không nên 

cho tu lên bậc trên; vị nào cho tu lên bậc trên thì nên được hành xử theo pháp.34

34 Liên quan đến tội Pãcittỉya 65 về cho tu lên bậc trên người kém hai mươi tuổi (ND).

48. Vào lúc bây giờ, có gia đình nọ bi chét bởi bệnh dịch hạch. Người cha 
và người con trai của gia đình ấy là [những người] còn sót lại. Họ đã xuất gia 
nơi các Tỳ-khưu rồi đi khất thực chung với nhau. Khi ấy, lúc đồ ăn khất thực 
được bố thí đến người cha, đứa trẻ ấy đã chạy lại gần và nói điều này: “Cha yêu 
quý, hãy cho con với. Cha yêu quý, hãy cho con với.,, Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: "Những Sa-môn Thích tử này không có Phạm hạnh. Đứa trẻ 
này đã được sanh ra bởi Ty-khưu-ni."

49. Các Tỳ-khiru đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu5 đứa trẻ dưới mười lăm tuổi không nên cho xuất gia; vi 
nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata.

50. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ có đức tin mộ đạo của Đại đức Ānanda 
bị chết bởi bệnh dịch hạch. Và có hai đứa trẻ trai là [những người] còn sót lại. 
Khi nhìn thấy các vị Tỳ-khưu, chúng theo thói quen được phép trước đây đã 
chạy đến gần. Các Tỳ-khưu đã đuổi [chúng] đi. Trong khi bị các vi Tỳ-khưu 
đuổi di, chúng đã khóc.
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51. Khi ấy, Đại đức Ānanda đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã quy 
định răng: 'Đứa trẻ dưới mười lăm tuôi không nên cho xuât gia'; và những 
đứa trẻ này dưới mười lăm tuổi, vậy bằng phương cách gì để những đứa trẻ 
này không thể bị tiêu hoại d2y?" Sau đó, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

— r 9 9 e
-Này Ananda, những đứa trẻ ây có khả năng đê đuôi các con quạ bay đi không?
一 Bạch Thế Tôn, chúng có khả năng.
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 

bảo các Tỳ-khưu răng:
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xuât gia đứa trẻ dưới mười lăm tuồi là trẻ 

[có thể] đuổi được quạ.
52. Vào lúc bấy giờ, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā có hai Sa-di là 

Kantaka và Mahaka. Chúng đã làm điêu tôi bại với nhau. Các vị Tỳ-khưu phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các Sa-di lại thực hành điều sai trái có hình 
thức như thế ấy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, một vị không nên để cho hai Sa-di phục vụ; vị nào để 
cho phục vụ thì phạm tội Dukkata.

53. Vào lúc bây giờ, đức Thê Tôn đã sông mùa mưa ở ngay tại nơi ây, trong 
thành Rājagaha, mùa lạnh ở tại nơi ấy, mùa nóng ở tại nơi ấy. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: "Các hướng đi của các Sa-môn Thích tử bị tắt 
nghẽn, tăm toi. Các hướng đi không còn được các vi này nhận ra nữa."

54. Các Tỳ-khtru đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

-Này Ananda, hãy đi, câm lây chìa khóa, và thông báo cho các vi Tỳ-khun ở 
dãy phòng rằng: "Này các Đại dức, đức Thế Tôn muốn ra đi5 du hành ở đến núi 
Dakkhinãgiri.35 Đại đức nào có ý thích thì hãy di."

35 Dakkhỉnãgỉri nghĩa là t4ngọn núi ở phía Nam.,, Tuy nhiên, ở phía Nam của thành Rājagaha có ngọn 
núi tên là Dakkhiụâgiri, vì la địa danh cho nên giữ nguyên không dịch (ND).

一 Bạch Thế Tôn, xin vâng.
Nghe theo lời đức Thế Tôn, Đại đức Ānanda đã cầm lấy chìa khóa và đã 

thông báo cho các vị Tỳ-khưu ở dãy phòng rằng:
一 Này các Đại đức, đức Thê Tôn muôn ra đi, du hành đên núi Dakkhināgiri. 

Đại đức nào có ý thích thì hãy đi.
Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây:
一 Này Đại đức Ānanda, đức Thê Tôn đã quy định là sông nương nhờ mười 

năm, vị mười năm được cho nương nhờ. Và [nếu] chúng tôi đi đến nơi ấy thì sự 
nương nhờ sẽ cần được xác định [ở nơi ấy]. Và việc cư trú sẽ là ngắn ngủi và sẽ 
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quay trở về lại, rồi sự nương nhờ sẽ cần được xác định lại. Nếu các thầy tế độ 
hoặc thây dạy học của chúng tôi sẽ đi thì chúng tôi cũng sẽ đi, nêu các thây tê 
độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ không đi thì chúng tôi cũng sẽ không đi. 
Này Đại đức Ānanda, tâm tư nhẹ nhàng là điều sẽ được nhận biết ở chúng tôi.

55. Sau đó, đức Thế Tôn đã ra đi, du hành đến núi Dakkhināgiri với hội 
chúng Tỳ-khưu là nhóm số lượng ít ỏi. Sau đó, khi đã ngự tại núi Dakkhināgiri 
theo như ý thích, đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rājagaha. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng: "Này Ānanda, vì sao Như Lai đã ra di, 
du hành đến núi Dakkhināgiri với hội chúng Tỳ-khưu là nhóm số lượng ít 6i?'： 
Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực 
sống nương nhờ năm năm, vị không có kinh nghiệm thì trọn đời.

56. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu Vô học giới uẩn, không thành tựu Vô học 
định uân, không thành tựu Vô học tuệ uân, không thành tựu Vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu Vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ- 
khưu có năm yêu tô này không nên sông không nương nhờ.

57. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vi thành tựu Vô học giới uẩn, thành tựu Vô học đinh uẩn, thành tựu 
Vô học tuệ uẩn, thành tựu Vô học giải thoát uẩn, thành tựu Vô học giải thoát 
tri kiên uân. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này được sông không 
nương nhờ.

58. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn [tội lỗi], không 
có sự ghê sợ [tội lỗi], biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các Tỳ-khưu5 vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này không nên sông không nương nhờ.

59. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự ho thẹn [tội lỗi], có sự ghê sợ [tội lỗi], có sự nỗ lực 
tinh tấn, có niệm được thiết lập. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố 
này được sống không nương nhờ.

60. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng 
về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến 
cực đoan, ít học hỏi, trí kém. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
không nên sống không nương nhờ.

61. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng 
vê hạnh kiêm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng vê tri kiên thuộc tri 
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kiến cực doan, nghe nhiều, có trí tuệ. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tô này được sông không nương nhờ.

62. Này các Tỳ-khiru, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng; hơn 
nữa, đoi với vị này, hai bộ Giới bon (Patimokkho) không khéo được truyền 
thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm lòng, 
không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này các Tỳ- 
khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này không nên sông không nương nhờ.

63・ Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biêt vê sự phạm tội năng đôi với vị này; hơn nữa, đôi với vị này, hai bộ Giới 
bổn (Pãtimokkhă) khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác đinh theo từng điều và từng phần phụ thuộc. 
Này các Tỳ-khưu? vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này được sống không nương nhờ.

64. Này các Tỳ-khmi? vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, chưa 
đủ năm năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không nên sống 
không nương nhờ.

65. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vi biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các Tỳ- 
khưu, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này được sống không nương nhờ.

66. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có sáu yêu tô này không nên sông không 
nương nhờ: Là vi không thành tựu Vô học giới uẩn, không thành tựu Vô học 
định uẩn, không thành tựu Vô học tuệ uẩn, không thành tựu Vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu Vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ năm năm. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ.

67. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này được sông không nương 
nhờ: Là vi thành tựu Vô học giới uẩn, thành tựu Vô học định uẩn, thành tựu Vô 
học tuệ uân? thành tựu Vô học giải thoát uân, thành tựu Vô học giải thoát tri 
kiến uẩn, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có 
sáu yếu tố này được sống không nương nhờ.

68. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vi không có đức tin, không có sự hổ thẹn [tội lỗi], không 
có sự ghê sợ [tội lỗi]? biếng nhác, có niệm bi quên lãng, chưa đủ năm năm. Này 
các Tỳ-khưu9 vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ.

69. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn [tội lỗi]? có sự ghê sợ [tội lỗi], có sự nỗ lực 
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tinh tấn, có niệm được thiết lâp, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các 
Tỳ-khưu? vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ.

70. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vi bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng 
về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng ve tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan, ít học hỏi, trí kém, chưa đủ năm năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khiru có 
sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ.

71. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng 
về hạnh kiểm thuộc tăĩiệ thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí tuệ, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ.

72. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khiru có sáu yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng đối 
với vi này; hơn nữa, đối với vị này, hai bộ Giới bổn (Pãtỉmokkhấ) không khéo 
được truyền thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, khônệ khéo 
thuộc nằm lòng, không khéo được xác định theo từng điêu và từng phân phụ 
thuộc, chưa đủ năm năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu to này 
không nên sống không nương nhờ.

73. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu có sáu yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vi biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm 
tội nhẹ, biêt vê sự phạm tội nặng; hơn nữa, đôi với vị này, hai bộ Giới bôn 
(Patimokkho) khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các Tỳ-khưu5 vị Tỳ-khưu có sáu 
yếu tố này được sống không nương nhờ.

Dứt tụng phẩm ^Không phải lo s矿'là thứ tám.

L Sau đó5 khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi, du hành về phía thành Kapilavatthu. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đen thành Kapilavatthu.

2. Tại nơi đó, giữa dân chúng dòng Sakyā, đức Thế Tôn ngự ở thành 
Kapilavatthu, tại tu viện Nigrodha. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc 
y, cầm y bát, đi đến tư dinh của Suddhodana dòng Sakyā,36 sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.

36 Suddhodana dòng Sakyā tức là đức Vua Tịnh Phạn dòng Thích-ca. Tinh Phạn là từ dịch nghĩa của 
Suddhodana (Suddhā = trong sạch + odana = cơm). Thich-ca là từ dịch âm của Sakyā. Một so tên gọi 
khác cũng đã được dịch âm như là Sĩ-đạt-ta (Siddhattha), Da-du-đà-la (Yasodharã), La-hầu-la (Rãhula), 
Ma-da (Mayā), Kiều-đàm-di (Gotamĩ) (ND).
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3. Khi ây, Hoàng hậu, mẹ của Rāhula đã nói với Hoàng tử Rāhula điêu này: 
一 Này Rāhula, người kia là cha của con. Hãy đi và cầu xin phần thừa kế.
Khi ấy, Hoàng tử Rāhula đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở 

phía trước đức Thế Tôn [nói rằng]:
一 Này vị Sa-mon, bóng che của Ngài thật an lạc.
4. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi dửng dậy và ra đi. Khi ấy, Hoàng tử 

Rāhula đã theo sát phía sau đức Thế Tôn [nói răng]:
一 Này vị Sa-mon, hãy ban cho con phần thừa kế. Này vị Sa-mon, hãy ban 

cho con phần thừa kế.
Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Sāriputta rằng:
一 Này Sāriputta, như thế thì ngươi hãy cho Hoàng tử Rāhula xuất gia.
一 Bạch Ngài, con cho Hoàng tử Rāhula xuất gia như thế nào?
5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 

bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép việc xuất gia Sa-di bằng ba sự đi đến 

nương nhờ [tam quy]. Và này các Tỳ-khưu, nên cho xuất gia như vầy: Trước 
tiên, nên cho cạo bỏ râu tóc, cho choàng lên các tấm vải màu ca-sa, cho đắp 
thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vi Tỳ-khưu9 bảo ngồi chồm hổm, 
bảo chắp tay lên và nên bảo rằng: "Ngươi hãy nói như vầy: Tôi đi đến đức Phật 
là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Hội chúng 
là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ 
nhi, tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Hội chúng là 
nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đen đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, 
tôi đi đên Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lân thứ ba, tôi đi đên Hội chúng là nơi 
nương nhờ.^, Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc xuất gia Sa-di bằng ba sự đi 
đến nương nhờ này.

6. Khi ây, Đại đức Sāriputta đã cho Hoàng tử Râhula xuât gia. Sau đó, 
Suddhodana dong Sakyā đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. ỉpii đã ngồi xuống một bên, Suddhodana 
dòng Sakyā đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, trẫm thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.
一 Này vi Gotama, các đang Như Lai đã vượt khỏi các điêu ước muôn.
一 Bạch Ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy không bị chê trách.
一 Này vị Gotama, xin hãy nói.
-Bạch Ngài, khi đức Thế Tôn đã xuất gia, đau khổ đã khởi lên ở trẫm 

không phải là ít, tương tự như vậy trong việc Nandā,37 [nhưng là sự đau khổ] vô 

37 Nandā là con trai của đức Vua Suddhodana và bà Mahāpajāpatī Gotamĩ, tức em cùng cha khác mẹ 
với đức Phật (ND).
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cùng mãnh liệt trong việc Râhula. Bạch Ngài, lòng thương yêu đối với người 
con trai cắt vào da, sau khi cắt vào da, nó cắt vào lớp da trong; sau khi cắt vào 
lớp da trong, nó cat vào thịt; sau khi căt vào thịt, nó cat vào gân; sau khi cát 
vào gân, nó cat vào xương; sau khi căt vào xương, nó đạt đên tủy xương roi trú 
[ở đó]. Bạch Ngài, tốt đẹp thay các ngài Đại đức không nên cho người con trai 
chưa được phép của cha mẹ xuất gia.

7. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn 
khởi cho Suddhodana dòng Sakyā 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, Suddhodana dòng Sakyā đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh roi ra đi.

8. Sau đó9 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 cho người con trai chưa được phép của cha 
mẹ xuất gia; vi nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata.

Dứt phần giảng về câu chuyện của Râhula.

L Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành vê phía thành Sāvatthi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi đó, trong thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự ở 
Jetavana, tu viện của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của 
Đại đức Sāriputta đã gởi đứa trẻ trai đến Đại đức Sāriputta [nói rằng]: “Xin ngài 
Trưởng lão hãy cho đứa trẻ này xuất gia."

2. Khi ấy, Đại đức Sāriputta đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã quy định 
rằng: 'Một vị không nên để cho hai Sa-di phục vụ' và ta đây đã có Sa-di Râhula. 
Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực 
một mình được để cho hai Sa-di phục vụ, hoặc để cho nhiều [Sa-di] phục vụ với 
sô lượng mà vị ây vân có đủ khả năng đê giáo huân và giảng dạy.

3・ Sau đó, các vi Sa-di đã khởi ý điều này: "Chúng ta có bao nhiêu điều 
học? Và chúng ta nên học tập về vấn đề gi?" Các vi đã trình sự việc ấy lên đức 
rTM 一 Ậ rin AThe Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép mười điều học đến các Sa-di và [cho 
phép] các Sa-di học tập về các điều học ấy: Việc tránh xa sự giết hại mạng 
sông, việc tránh xa sự lây vật không được cho, việc tránh xa điêu phi Phạm 
hạnh [sự hành dâm], việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường hợp dể đuôi 
uông chát say là rượu và chát lên men, việc tránh xa sự ăn phi thời, việc tránh 
xa sự múa hát đờn và xem trình diễn, việc tránh xa trường hợp đeo vòng hoa 
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thoa vật thơm và tô diêm băng đô trang sức, việc tránh xa chô năm ngôi cao và 
rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc. Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép 
mười điêu học này đên các Sa-di và [cho phép] các Sa-di học tập vê các điêu 
học này.

4. Vào lúc bây giờ, các Sa-di sông không tôn kính, không vâng lời, có lôi 
cư xử không hòa nhã đối với các Tỳ-khưu. Các vị Tỳ-khiru phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: "Vi sao các Sa-di lại sông không tôn kính, không vâng lời, có lôi 
cư xử không hòa nhã đối với các T，・khưu?” Các vi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị Sa-di có năm 
yếu tố: Là vị ra sức làm cho các Tỳ-khiru không được lợi lộc; ra sức làm cho 
các Tỳ-khiru không được sự lợi ích; ra sức làm cho các Tỳ-khưu không có chỗ 
ngụ; mắng nhiếc, gièm pha các Tỳ-khưu; chia rẽ các Tỳ-khiru [này] với các Tỳ- 
khưu [khác]. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị Sa-di 
có năm yếu tố này.

5. Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Hinh phạt gì nên được thực 
hiên?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm.
6. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu thực hiện sự ngăn cấm toàn bộ khu vực

tu viện của hội chúng đối với các Sa-di. Các Sa-di trong khi không thể đi vào 
tu viện nên rời di, hoàn tục, chuyên sang ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ây 
lên đưc Thế Tôn. . •

- Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện sự ngăn cấm toàn bộ khu vực tu 
viện của hội chúng; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkaịa. Này các Tỳ-khưu, 
Ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm ở chỗ [Tỳ-khưu] sinh sống hoặc ở chỗ [Tỳ- 
khưu] lui tới.

7. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu thực hiện sự ngăn câm thức ăn theo
đường miệng đôi với các Sa-di. Dân chúng trong lúc làm nước cháo và bữa ăn 
dâng hội chúng, nói với các Sa-di như vây: "Này các ngài, hãy đên và húp cháo. 
Này các ngài, hãy đến và thọ dụng bữa an?9 Các vị Sa-di nói như vầy: "Này các 
đạo hữu, không thể được. Các Tỳ-khưu đã thực hiện sự ngăn cấm,^, Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Đại đức lại thực hiện sự ngăn 
câm thức ăn theo đường miệng đôi với các Sa・di?" Các vi đã trình sự việc ây 
l Ạ 一 CHI一 Ặ rr^ Alen đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường 
miệng; vi nào thực hiện thì phạm tội Dukkaịa.

Dứt câu chuyện về hình phạt
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1. Vào lúc bấy giờ, các Tỵ-khưu nhóm Lục Sư không hỏi các vị thầy tế độ 
lại thực hiện sự ngăn cấm đoi với các Sa-di. Các vị thầy tế độ tìm kiếm [hỏi 
rằng]: "Vi sao các Sa-di của chúng tôi lại không được nhìn thấy?" Các Tỳ-khưu 
đã nói như vầy: "Này các Đại dức, các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã thực hiện 
sự ngăn cấm." Các vị thầy tế độ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư không hỏi chúng tôi lại thực hiện sự ngăn cấm đối với 
các Sa-di của chúng t6i?” Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, chưa hỏi các vị thay te độ không nên thực hiện sự ngăn 
cấm; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata.

2. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã dụ dỗ các Sa-di của các 
Tỳ-khưu trưởng lão. Các vi Trưởng lão bi mệt nhọc trong khi tự mình lấy gỗ 
chà răng và nước súc miệng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên dụ dỗ tập thể của vị khác; vị nào dụ dỗ thì 
phạm tội Dukkata.

3. Vào lúc bấy giờ, Sa-di tên Kantaka của Đại đức upananda, con trai dòng 
Sakyā đã làm nhơ Tỳ-khưu-ni tên Kantakī. Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: "Vi sao vị Sa-di lại thực hành điều sai trái có hình thức như thế?” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức The Ton.

—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trục xuât Sa-di có mười yêu tô này: Là kẻ 
giêt hại mạng sông, là kẻ lây vật không được cho, là kẻ phi Phạm hạnh [hành 
dâm], là kẻ nói dối, là kẻ uống chất say, la kẻ phỉ báng đức Phật, phỉ báng Giáo 
pháp, phỉ báng Hội chúng, là kẻ có tri kiến sai trái, là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni. 
Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép trục xuất vị Sa-di có mười yếu tố này.

4. Vào lúc bây giờ, có người vô căn nọ đã được xuât gia ở nơi các Tỳ-khmi. 
Người ấy đi đến gặp các vi Tỳ-khưu trẻ rồi nói như vầy: "Này các Đại dức, hãy 
đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.,, Các vị Tỳ-khưu đuổi đi: “Này kẻ vô căn, 
tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần đến ngươi?,^ Bị các Tỳ-khiru 
xua đuổi, người ấy đi đến gặp các Sa-di to bự lớn xác rồi nói như vầy: uNày các 
Đại dức, hãy đi đen. Hãy làm điều nhơ nhớp với t6i.” Các vị Sa-di đuổi đi: "Này 
kẻ vô căn, tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần đến nguôi?”

5. Người ấy khi bi các vị Sa-di xua đuổi lại đi đến gặp những người chăn 
voi, những người giữ ngựa roi nói như vay: "Này các đạo hữu, hãy đi đen. Hãy 
làm điều nhơ nhớp với t6i." Những người chăn voi, những người giữ ngựa đã 
làm điều nhơ nhớp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Những 
Sa-môn Thích tử này là những kẻ vô căn. Những người nào trong bọn họ không 
phải là những kẻ vô căn thì những người ấy làm điều nhơ nhớp với những kẻ vô 
căn. Như vậy, chính tất cả những người này không có Phạm hạnh.,,

6. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người chăn voi, những người giữ ngựa 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó5 các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.
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-Này các Tỳ-khưu, kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (1)

7. Vào lúc bấy giờ, có người con trai của gia đình bị khánh tận, không còn 
thân quyến nọ, là người mảnh mai. Khi ấy, người con trai của gia đinh bị khánh 
tận, không còn thân quyên ây đã khởi ý điêu này: "Ta là người mảnh mai, không 
đủ khả năng để đạt đến tài sản chưa có, hoặc làm tăng trưởng tài sản đã c6, với 
phương kế gì để ta có thể sống thoải mái và không bị cực nhQC?"

8. Rồi người con trai của gia đình bị khánh tận, không còn thân quyến ấy 
đã khởi ý điều này: "Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở 
hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường 
kín gió, hay là ta nên tự mình chuân bi y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh 
vải màu ca-sa, đi đến tu viện và chung sống với các Ty-khuu?^

9. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận, không còn thân quyến 
ấy, đã tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu ca- 
sa, đi đen tu viện và đảnh lễ các vi Tỳ-khưu. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này Đại đức, Đại đức được bao nhiêu năm?
一 Được bao nhiêu năm? Này các Đại dức, điêu ây là gì vậy?
- Này Đại dức, ai là thầy tế độ của Đại đức?
-Thầy tế độ? Này các Đại dức, điều ấy là gì vậy?
Các vi Tỳ-khưu đã nói với Đại đức upâli điều này:
一 Này Đại đức up互li, hãy thâm tra người đã xuât gia này đi.
10. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến 

ấy, trong khi đang được Đại đức upãli thẩm tra, đã kể lại sự việc ấy. Đại đức 
upãli đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy 
len đức Thê Ton.

一 Này các Tỳ"khưu, kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu]38 chưa được tu lên bậc 
trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 
Này các Tỳ-khiru, kẻ đã đi theo ngoại đạo chưa được tu lên bậc trên thì không 
nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (2-3)

38 ̂ Theyyasamvãsakẩ' nghĩa là kẻ sống chung theo lối ưộm cắp. Chủgiải đề cậỊ)3 loại ^theyyasainvãsakâ^'. 
^Liñgatthenakd^ (kẻ trộm tướng mạo) nghía là kẻ tự mình xuất gia rồi đi đến tu viện và khổng biết gì 
về cạc điều quy định; ^samvāsatthenakcT (kẻ trộm ương việc cộng trú) nghĩa là vị Sa-di đã hoàn tục roi 
đi đến tu viển nói doi là Tỳ-khiru và có biết về các điêu quỵ định, hạng thứ ba ^ubhayatthenakd" (kẻ 
trộm theo cẩ hai cách) nghía là kẻ tự mình xuất gia rồi đi đen tu viện va có biết về các điều quy đỉnh 
(VinA.N. 1016-17).

11. Vào lúc bấy giờ, có con rồng nọ lo ngại, xấu hổ và chán ghét với sự xuất 
thân là loài rồng. Sau đó, con rồng ấy đã khởi ý điều này: "Với phương kế gì ta 
có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể thành tựu bản thể 
của loài người một cách nhanh ch6ng?" Khi ây, con rông ây đã khởi ý điêu này: 
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"Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự 
bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp; 
nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thế ta có thể hoàn toàn 
thoát khỏi sự xuât thân là loài rông và có thê thành tựu bản thê của loài người 
một cách nhanh ch6ng."

12. Sau đó, con rồng ấy với hình dáng của người thanh niên đã đi đến gặp 
các vị Tỳ-khưu và thỉnh câu sự xuât gia. Các vi Tỳ-khưu đã cho người ây xuât 
gia, đã cho tu lên bậc trên. Vào lúc bây giờ, con rông ây cùng với vị Tỳ-khưu 
khác ngụ trong trú xá ở chỗ giáp ranh. Khi ấy, trong đêm vào lúc hừng sáng, vị 
Tỳ-khưu ấy thức dậy và đi kinh hành ở ngoài trời.

13. Sau đó, trong khi vi Tỳ-khưu ấy đã đi ra ngoài, con rồng ấy hết lo âu nên 
đã chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ trú xá đã bị tràn ngập bởi [thân của] con rồng 
và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: 
“Ta sẽ đi vào trú xá5\ trong lúc đẩy cánh cửa đã nhìn thấy toàn bộ trú xá bị tràn 
ngập bởi [thân của] con rồng và các vòng thân đang ló ra khỏi các cửa sổ, sau 
khi nhìn thấy [trở nên] sợ hãi và đã kêu thét lên. Các vi Tỳ-khưu đã chạy lại và 
nói với vị Tỳ-khưu ây điêu này:

一 Này Đại đức, vì sao Đại đức lại kêu thét lên vậy?
一 Này các Đại đức, toàn bộ trú xá này bị tràn ngập bởi [thân của] con rồng 

và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ.
14. Khi ây, con rông ây sau khi thức giác bởi tiêng động ây đã ngôi xuông 

trên chỗ ngồi của mình. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vầy:
一 Này đệ5 ngươi là ai vậy?
-Thưa các ngài, tôi là rồng.
—Này đệ, vì sao ngươi lại biến thành hình dạng như thế này?
15. Khi ấy, con rồng ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu 

đã trình sự việc áy len đức The Ton. Khi ây, đức The Ton nhan lý do ây, nhân 
Sự kiện ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và nói với con rông ây điêu này:

-Các ngươi là loài rồng không có được pháp tiến bộ trong Pháp và Luật 
này. Này rồng, ngươi hãy đi đi. Và hãy tiến hành Uposatha39 vào ngày mười 
bốn, ngày mười lăm và ngày thứ tám của mỗi nửa tháng ở ngay nơi ấy, như thế, 
ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự xuât thân là loài rông và sẽ thành tựu bản thê 
của loài người một cách nhanh chóng.

39 Vào các ngày này, các cư sĩ thường thọ trì 8 giới hoặc 10 giới một ngày đêm (ND).

16. Khi ây, con rông ây [nghĩ răng]: "Nghe nói ta không có được pháp 
tiến bộ trong Pháp và Luật này,9 [trở nên] đau khổ, rầu ri, trong khi đang trào 
ra nước mắt đã khóc rống lên rồi bỏ đi. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ- 
khưu rằng:
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一 Này các Tỳ-khưu, đây là hai lý do đưa đến việc hiện ra bản thể thật của 
loài rồng, là khi nó thực hiện việc lứa đôi với rong cái và khi nó hết lo âu rồi 
chìm vào giấc ngủ. Này các Tỳ-khưu, hai lý do này đưa đến việc hiện ra bản 
thể thật của loài rồng. Này các Tỳ-khưu, loài thú chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (4)

17. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống của 
người mẹ. Người ây lo ngại, xâu hô và chán ghét với hành động ác độc ây. Sau 
đó5 người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: "Với phương kế gì ta có thể thực 
hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?" Khi ấy, người thanh niên ấy đã khởi ý 
điều này: "Những vi Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, 
thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, 
có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vi Sa-môn Thích tử, như thế ta có 
thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.”

18. Sau đó9 người thanh niên ây đã đi đên gặp các Tỳ-khưu và thỉnh câu sự 
xuất gia. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức upãli điều này:

一 Này Đại đức up互li, cũng trước đây, con rồng với hình dáng của người 
thanh niên đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Này Đại đức Ưpâli, hãy thẩm 
tra người thanh niên này.

19. Sau đó, trong khi được Đại đức Upãli thâm tra, người thanh niên ây đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức Upâli đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ- 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, kẻ giết mẹ chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (5)

20. Vào lúc bây giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sông 
của người cha. Người áy lo ngại, xâu hô và chán ghét với nghiệp ác áy. Sau đó, 
người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: "Vói phương kế gì ta có thể thực hiện 
sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?" Khi ấy, người thanh niên ấy đã khởi ý điều 
này: "Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực 
hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có

. : r *7 r . . . r • 9

thiện pháp; nêu ta có thê xuât gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thê ta có thê 
thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.”

21. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Ưpãli điều này:

—Này Đại đức up互li, cũng trước đây, con rông với hình dáng của người 
thanh niên đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Này Đại đức upãli, hãy thẩm 
tra người thanh niên này.

22. Sau đó, trong khi được Đại đức Upâli thẩm tra, người thanh niên ấy đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức upãli đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ- 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
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一 Này các Tỳ-khưu, kẻ giết cha chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (6)

23. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường xa từ Sâketa đến thành 
Sāvatthi. Giữa đường bọn cướp đã xuât hiện; chúng đã cướp bóc một sô Tỳ- 
khưu và đã giết chết một số Tỳ-khưu. Các binh lính của đức vua phát xuất từ 
thành Sāvatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu thoát. Những 
kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Những kẻ nào đã bị bắt thì bị 
đưa đi tử hình.

24. Những kẻ đã được xuât gia ây đã nhìn thây những kẻ cướp ây đang bị 
đưa đi tử hình, sau khi nhìn thây đã nói như vây: "May măn thay chúng ta đã tâu 
thoát? nếu hôm nay chúng ta bi bắt, chúng ta cũng có thể bị giết y như thế này.,, 
Các vị Tỳ-khưu đã nói như vầy: "Này các Đại dức, các vị đã nói điều gì vay?” 
Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các 
Tỳ-khưu đã trình sự việc ây len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ây là các vị A-la-hán. Này các Tỳ-khưu5 
kẻ giết A-la-hán chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã 
tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất, (7)

25. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vi Tỳ-khiru-ni đi đường xa từ Sâketa đến 
thành Sāvatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một số 
Tỳ-khiru-ni? đã làm nhơ nhớp một số Tỳ-khưu-ni. Các binh lính của đức vua 
phát xuất từ thành Sāvatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu 
thoát. Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Những kẻ nào đã 
bị bắt thì bị đưa đi tử hình.

26. Những kẻ đã được xuât gia ây đã nhìn thây những kẻ cướp ây đang bị 
đưa đi tử hinh, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: "May mắn thay chúng ta đã tẩu 
thoát. Nêu hôm nay chúng ta bị băt, chúng ta cũng có thê bị giêt y như thê nSy." 
Các vi Tỳ-khưu đã nói như vầy: "Này các Đại đức, các vị đã nói điều gì vay?" 
Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các 
Tỳ-khưu đã trình sự việc ây len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khiru9 kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các 
Tỳ-khưu, kẻ làm chia rẽ hội chúng chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các Tỳ-khưu, kẻ làm 
chảy máu [đức Phật] chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc 
trên, đã tu lên bậc trên ròi thì nên trục xuất. (8-9-10)

27. Vào lúc bấy giờ, có người lưỡng căn nọ  đã được xuất gia ở nơi các 
Tỳ-khưu. Người ây hành động [như người nam] roi bảo [người nam khác] hành 
động [với mình]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

40

40 Người có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ (ND).
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一 Này các Tỳ-khưu, người lưỡng căn chưa được tu lên bậc trên thì không 
nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất (11)

Dứt mười một câu chuyện về người chưa được tu lên bậc trên.

1. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên người không có thầy 
tế độ. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có thầy tế 
độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (1)

2. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy 
te đọ. Các vi đã trình sự việc áy len đức Thê Ton.

-Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế 
độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (2)

3. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với nhóm [hai hoặc 
ba vi Tỳ-khưu] là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với nhóm [hai hoặc ba 
vị Tỳ-khưu] là thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (3)

4. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 
tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu] là thầy tế 
độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại đạo là thầy tế độ. ...(nt)... 
cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ 
giết mẹ là thầy tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên vơi kẻ giết cha là thầy tế độ. 
・..(nt)..・ cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thầy tế độ. ...(nt)... cho tu lên 
bậc trên với kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni là thầy tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên 
với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ làm 
chảy máu [đức Phật] là thầy tế d0....(nt)..・ cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn 
là thày tế độ.

Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
5. - Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 

tế độ; ...(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu] 
là thầy tế độ. ...(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại 
đạo là thầy tế độ. ...(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy tế 
độ. ...(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. ...(nt)... 
Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy tế độ. ...(nt)... Không nên 
cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thầy tế độ. ...(nt)... Không nên cho tu 
lên bậc trên với kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni là thầy tế độ. ...(nt)... Không nên cho 
tu lên bậc trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. ...(nt)... Không nên cho tu 
lên bậc trên với kẻ làm chảy máu [đức Phật] là thầy tế độ. ...(nt)... Không nên 
cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn là thầy tê độ; vi nào cho tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata, (4-14)
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6. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên người không có bình 
bát. Các vi đi khất thực bàng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Giống như là những kẻ ngoại dạo." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

—Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có bình bát; 
vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (15)

7. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên người không có 
y. Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Giống như là những kẻ ngoại dạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y; vị nào 
cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (16)

8・ Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên người không có y 
và bình bát. Các vị lõa the đi khất thực bang hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: "Giông như là những kẻ ngoại đạo.^, Các vị đã trình sự việc 
ây len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y và bình 
bát; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, (17)

9. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với bình bát [mượn] 
của người đã được yêu cầu [trước]. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại bình 
bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Giống như là những kẻ ngoại dao." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với bình bát mượn; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (18)

10. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với y [mượn] của 
người đã được yêu cau [trước]. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại y. Các 
vi lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống 
như là những kẻ ngoại d@0.'' Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y mượn; vị nào cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (19)

11. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với y và bình bát
[mượn] của người đã được yêu câu [trước]. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị 
trả lại y và bình bát. Các vị lõa the đi khất thực bang hai tay. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: "Giông như là những kẻ ngoại dạo." Các vị đã 
J Ạ i • A Ặ *1 △ 一 尾，一 Á FT，Atrình sự việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y và bình bát mượn; 
vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (20)

Dứt hai mươi trường hợp không nên cho tu lên bậc trên.
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
・..(nt)..・ cho người bị đứt bàn chân xuất gia...・ cho người bị đứt cánh tay và bàn 
chân xuất gia.... cho người bị sứt tai xuất gia.... cho người bị sứt mũi xuất gia. 
... cho người bị sứt tai và mũi xuất gia. ... cho người bị đứt ngón tay xuất gia. 
... cho người bị đứt móng tay xuất gia...・ cho người bị đứt gân chân xuất gia. 
... cho người có bàn tay dính liền giông cánh dơi xuât gia.... cho ĩìệười gù lưng 
xuất gia.... cho người lùn tịt xuât gia.... cho người có bướu cô xuât gia.... cho 
nậười bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia. ... cho người bi xử hình phạt đánh 
băng roi xuất gia.... cho người bị cáo thị tầm nã xuât gia.... cho người phù chân 
voi xuất gia. ... cho người có bệnh kinh niên trâm trọng xuât gia. ... cho người 
bôi nhọ tập thể xuất gia. ... cho người chột mắt xuất gia.... cho người có tứ chi 
bị co rút xuất gia. ... cho người què xuất gia.... cho người bi liệt nửa thân xuất 
gia.... cho người đi khập khiễng xuất gia.... cho người già yếu xuất gia.... cho 
người mù xuất gia.... cho người câm xuất gia.... cho người điếc xuất gia.... cho 
người mù và câm xuất gia.... cho người mù và điếc xuất gia.... cho người câm 
và điếc xuất gia.... cho người mù câm điếc xuất gia.

， ，

Các vị đã trình sự việc áy len đức The Ton.
2. 一 Này các Tỳ-khưu, không nên cho người bị đứt cánh tay xuất gia. ...(nt)... 

Không nên cho người bi đứt bàn chân xuất gia.... Không nên cho người bị đứt 
cánh tay và bàn chân xuất gia. ... Không nên cho người sứt tai xuất gia. ... 
Không nên cho người bị sứt mũi xuất gia.... Không nên cho người bị sứt tai và 
mũi xuất gia. ... Không nên cho người bị đứt ngón tay xuất gia. ... Không nên 
cho người bi đứt móng tay xuất gia. ... Không nên cho người bị đứt gân chân 
xuất gia.... Không nên cho người có bàn tay dính liền giống cánh dơi xuất gia. 
... Không nên cho người gù lưng xuất gia...・ Không nên cho người lùn tịt xuất 
gia.... Không nên cho người có bướu cô xuất gia.... Không nên cho người bị xử 
hình phạt đóng dấu xuất gia.... Không nên cho người bị xử hình phạt đánh bằng 
roi xuất gia. ... Không nên cho người bị cáo thi tầm nã xuất gia. ... Không nên 
cho người phù chân voi xuất gia. ... Không nên cho người có bệnh trầm trọng 
kinh niên xuất gia. ... Khônẹ nên cho người bôi nhọ tập the xuất gia. ... Không 
nên cho người chột măt xuât gia. ... Không nên cho người có tứ chi bi co rút 
xuất gia. ... Không nên cho người què xuất gia. ... Không nên cho người bi liệt 
nửa thân xuất gia. ... Không nên cho người đi khập khiễng xuất gia. ... Không 
nên cho người già yếu xuất gia.... Không nên cho người mù xuất gia.... Không 
nên cho người câm xuất gia. ... Không nên cho người điếc xuất gia. ... Không 
nên cho người mù và câm xuất gia. ... Không nên cho người mù và điếc xuất 
gia.... Kh6ng nên cho người câm và điếc xuất gia.... Không nên cho người mù 
câm điêc xuât gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata.

Dứt ba mươi hai trường hợp khônạ nên cho xuất gia. 
Dứt tụng phẩm “Phần thừa k* là thứ chín.
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1. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ban cho sự nương nhờ đến 
những vi không có liêm sỉ. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không 
có liêm sỉ; vi nào ban cho thì phạm tội Dukkata.

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khmi sống [với pháp] nương nhờ vào những vị 
không có liêm sỉ. Chẳng bao lâu sau, các vị ấy cũng trở thành các Tỳ-khưu ác 
xấu, không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên sống [với pháp] nương nhờ vào những vi 
không có liêm sỉ; vi nào sống thì phạm tội Dukkata.

2. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã
quy định rằng: 'Không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm 
SỈ và không nên sông [với pháp] nương nhờ vào những vi không có liêm sỉ\ vậy 
làm thế nào chúng ta biết được [vị nào] là có liêm sỉ hoặc không có liêm si?” 
C L c \ 二-4-^ jAl •A Á ỵ A 4.A rpi Á rp 久Các vị đã trình sự việc ây len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chờ đợi bốn năm ngày đến khi [xác định 
rằng]: "Ta biết được bản chất của vi Tỳ-khưu/9

3. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
'Không nên sống không nương nhờ\ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng đang 
du hành đường xa, vậy ta nên thực hành như thế nào?" Các vi đã trình sự việc 
ây len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép vị Tỳ-khiru đang du hành đường xa trong 
khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ.

4. Vào lúc bấy giờ, có hai vị Tỳ-khiru du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Họ đã đi đến gần trú xứ nọ. Tại đó, một vị Tỳ-khưu đã bị lâm bệnh. Khi ấy, vi 
Tỳ-khmi bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã quy định rằng: 'Không 
nên sống không nương nhờ5 và ta là cần có sự nương nhờ nhưng bị bệnh, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vi Tỳ-khưu bị bệnh trong khi không đạt 
được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ.

5. Khi ấy, vị Tỳ-khưu chăm sóc vị bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: "Đức Thế 
Tôn đã quy định rằng: 'Không nên sống không nương nhờ： và ta là cần có sự 
nương nhờ nhưng vi Tỳ-khưu này thì bi bệnh, vậy ta nên thực hành như thế 
nào?  Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.59

41 Được vị bị bệnh yêu cầu là hãy sống nương nhờ vào vị ấy (VìnA. v. 1032).

一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép vị Tỳ-khưu chăm sóc vi bi bệnh trong 
khi không đạt được sự nương nhờ thì được sông không nương nhờ [dâu] được 
yêu cầu.41
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6. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ trú ngụ ở rừng. Và ở chỗ trú ngụ ấy có 
được sự thoải mái cho vị ấy [trong việc tiến tu]. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi 
ý điều này: “Dức Thế Tôn đã quy định rằng: 'Không nên sống không nương 
nhờ\ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng ta trú ngụ ở trong rừng. Và ở chỗ trú 
ngụ này có được sự thoải mái cho ta [trong việc tiến tu], vậy ta nên thực hành 
như thế nào?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu ở rừng đang quan tâm đến việc 
trú ngụ thoải mái trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống không 
nương nhờ [nghĩ rằng]: "Khi nào có vị ban pháp nương nhờ thích đáng đi đến 
thì ta sẽ sống nương nhờ vào vị ấy."

7. Vào lúc bây giờ, có người có ý muôn tu lên bậc trên với Đại đức 
Mahâkassapa. Khi ấy, Đại đức Mahãkassapa đã phái sứ giả đến gặp Đại đức 
Ānanda nhắn rằng: "Ānanda hãy đi đến và đọc tuyên ngôn cho người này." Đại 
đức Ānanda đã nói như vầy:

-Tôi không thể nêu lên tên của ngài Trưởng lão, ngài Trưởng lão là bậc 
Trưởng thượng của tôi.

Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ.
8. Vào lúc bây giờ, có hai người có ý muôn tu lên bậc trên với Đại đức 

Mahãkassapa. Họ tranh cãi rằng: "Tôi sẽ tu lên bậc trên trước, tôi sẽ tu lên bậc 
trên tnróc." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện hai [người] trong một lần 
tuyên ngôn.

9. Vào lúc bây giờ, có những người có ý muôn tu lên bậc trên với nhiêu vị 
Trưởng lão. Họ tranh cãi rằng: "T6i sẽ tu lên bậc trên trước tiên, tôi sẽ tu lên bậc 
trên trước tiên.^, Các vị Trưởng lão đã nói như vầy: "Này các Đại đức, chúng 
ta hãy thực hiện hết thảy tất cả trong một lần tuyên ngôn di." Các vị đã trình sự

， ，• Ạ À_ -l Ạ _ 4 ,_ ạ △việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện hai hoặc ba [người] trong một 

lần tuyên ngôn. Và điều ấy là với cùng một thày tế độ chứ không phải với thầy 
tế độ khác nhau.

10. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Kumârakassapa là hai mươi [tuổi] tính theo 
thai bào đã được tu lên bậc trên. Sau đó, Đại đức Kumârakassapa đã khởi ý điều 
này: “Dức Thế Tôn đã quy định rằng: 'Không nên cho tu lên bậc trên người 
chưa đủ hai mươi tuổi\ và ta là hai mươi [tuổi] tính theo thai bào đã được tu lên 
bậc trên, vậy thì ta đã được tu lên bậc trên hay là chưa được tu lên bậc tren?" 
Các vi đã trình sự việc ay len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu? khi tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng của người mẹ 
thì thức đầu tiên đã xuất hiện; do điều ấy nên chính thời điểm đó là sự sanh ra 
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của người ấy. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cho tu lên bậc trên người hai mươi 
[tuổi] tính theo thai bào.

11. Vào lúc bấy giờ, các vi đã tu lên bậc trên được phát hiện là có [liên quan 
đên] bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phôi, bệnh động kinh. Các 
vị đa trình sự việc áy len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên được hỏi 
về mười ba pháp chướng ngại. Và này các Tỳ-khưu, nên hỏi như vầy: "Ngươi 
có các bệnh như vầy không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao 
phổi? Bệnh động kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là 
người được tự do [không phải nô lệ]? Ngươi không bi thiếu nợ? Ngươi không 
phải là lính của đức vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai 
mươi tuổi? Ngươi có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi 
tên gì?"

12. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu hỏi các pháp chướng ngại đến các người 
có ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các người có ý muốn tu 
lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cỡ, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự 
việc ây len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép giảng dạy trước rồi hỏi các pháp chướng 
ngại sau.

Các vị giảng dạy ngay tại chỗ ấy, ở giữa hội chúng. Như thế ấy, các người 
có ý muốn tu lên bậc trên bi bối rối, trở nên mắc cỡ, rồi không thể trả lời. Các 
vị đa trình sự việc ay len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp 
chướng ngại ở giữa hội chúng. Và này các Tỳ-khiru, nên giảng dạy như vầy: 
Trước tiên, nen bảo chọn vị thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi, 
nên chỉ dẫn về y và bình bát: "Đây là bình bát của ngươi, đây là y hai lớp, đây 
là thượng y, đây là y nội. Hãy đi đến đứng ở chỗ trống đàng kia.”

13. Các vị [Tỳ-khiru] ngu dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Những người 
có ý muốn tu lên bậc trên do được giảng dạy tồi nên đã bị bối rối, trở nên mắc 
Cơ, roi không the tra lơi. Các vi đa trình sự việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu? vi [Tỳ-khưu] ngu dốt, thiếu kinh nghiệm không nên 
giảng dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.

14. Những vi [Tỳ-khưu] chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình 
Sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, vi không được chỉ định không nên giảng dạy; vị nào 
giảng dạy thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng dạy đối 
với vị đã được chỉ định. Và này các Tỳ-khưu5 nên chỉ định như vầy: Tự mình 
chỉ đinh cho chính mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác.
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15. Và thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: "Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lăng nghe tôi. Người tên [như vây] có ý muôn tu lên bậc trên với Đại 
đức tên [như vây]. Nêu là thời diêm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy 
cho người tên [như v*y]." Như vậy là tự mình chỉ đinh cho chính mình.

16. Và thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: "Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lăng nghe tôi. Người tên [như vây] có ý muôn tu lên bậc trên với 
Đại đức tên [như vầy]. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên [như 
vây] sẽ giảng dạy cho người tên [như vây].'' Như vậy là người khác chỉ định 
cho người khác.

17. Vị Tỳ-khun đã được chỉ đinh ấy nên đi đến gần người có ý muốn tu 
lên bậc trên và nên nói như vầy: "Này người tên [như vầy], hãy lắng nghe. Đối 
với ngươi, bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong 
khi được hỏi ở giữa hội chúng, điêu gì được đê cập đên, nêu điêu ây là đúng 
thì nên nói: 'Đúng9; nếu không đúng, nên nói: 'Không đúng\ Chớ nên bối rối, 
chớ nên mắc cỡ. Các vi sẽ hỏi ngươi như vầy: 'Ngươi có các bệnh như thế này 
không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động 
kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do 
[không phải nô lệ]? Ngươi không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức 
vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi có 
đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên g?"

18. Họ đi đến chung [cùng một lúc].
一 Này các Tỳ-khưu, không nên đi đến chung [cùng một lúc]. Vị giảng dạy 

nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng:
19. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên [như vày] có 

ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vầy]. Tôi đã giảng dạy cho người 
ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng thì người tên [như vầy] có thể đi 
đến.” Và nên nói rằng: "Nguôi hãy đi đến.,,

20. Nên bảo [người ấy] đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các Tỳ- 
khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên:

2L "Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ nhì 
tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế 
độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lân thứ ba tôi thỉnh câu hội chúng sự 
tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương x6t."

22. Hội chúng nên được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên [như vầy] 
có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vầy]. Nếu là thời điểm thích hợp 
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cho hội chúng, tôi sẽ hỏi người tên [như vây] vê các pháp chướng ngại.” "Này 
người tên [như vầy], hãy lắng nghe. Đối với ngươi, bây giờ là thời điểm của 
sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều 
gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: 'Dung9; nếu không đúng, 
nên nói: 'Không đúng9. Ngươi có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh 
mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Ngươi là loài người? 
Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do [không phải nô lệ]? Ngươi 
không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức vua? Ngươi đã được cha mẹ 
cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuôi? Ngươi có đây đủ y bát không? Ngươi 
tên gì? Vi thầy tế độ của ngươi tên gi?”

23. Hội chúng nên được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Người này tên [như vây] 
CÓ ý muôn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây], là người trong sạch vê các 
pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát. Người tên [như vầy] thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vầy]. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho người tên [như vây] tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vầy]. Đây là lời đề nghị.

24. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ngưòd này tên [như 
vầy] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vầy], là người trong sạch 
về các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát. Người tên [như vầy] thỉnh 
cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vầy]. Hội chúng cho 
người tên [như vầy] tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [rýiư vầy]. Đại đức nào 
đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên [như vầy] với thầy tế độ tên [như vầy] 
xin im lặng; vị nào không đong ý có the nói lên.

25. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lăng nghe tôi. Người này tên [như vây] có ý muôn tu lên bậc trên với Đại 
đức tên [như vây], là người trong sạch vê các pháp chướng ngại, người này có 
đây đủ y bát. Người tên [như vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vầy]. Hội chúng cho người tên [như vầy] tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vầy]. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên 
[như vây] với thây tê độ tên [như vây] xin im lặng; vị nào không đông ý có thê 
nói lên.

26. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lăng nghe tôi. Người này tên [như vây] có ý muôn tu lên bậc trên với Đại 
đức tên [như vây], là người trong sạch vê các pháp chướng ngại, người này có 
đầy đủ y bát. Người tên [như vầy] thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vầy]. Hội chúng cho người tên [như vầy] tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vầy]. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên 
[như vầy] với thầy tế độ tên [như vầy] xin im lặng; vi nào không đồng ý có thể 
nói lên.
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27. Người tên [như vầy] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế 
độ tên [như vầy]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận 
sự việc này là như vay."

Dứt hành sự tu lên bậc trên.

1. Ngay khi ấy, bóng nắng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày [giờ] nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại nên 
được chỉ dạy, bốn pháp nương nhờ nên được chỉ dạy:

2. "Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực; trong trường hợp ấy, 
ngươi nên thê hiện sự nô lực cho đên hét đời; phân thọ lãnh ngoại lệ là bữa ăn 
dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi 
nửa tháng, vào ngày Uposatha. vào ngày đâu của môi nửa tháng. (1)

3. Việc xuât gia nương vào y làm băng vải dơ bị quăng bỏ; trong trường hợp 
ây, ngươi nên thê hiện sự nô lực cho đên hét đời; phân thọ lãnh ngoại lệ là [y 
làm bằng] sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. (2)

4. Việc xuât gia nương vào chô trú ngụ là góc cây; trong trường hợp ây, 
ngươi nên thê hiện sự nô lực cho đên hét đời; phân thọ lãnh ngoại lệ là trú xá, 
nhà một mái, tòa nhà dài5 khu nhà lớn, hang động. (3)

5. Việc xuât gia nương vào dược phàm là nước tiêu gia súc; trong trường 
hợp ây, ngươi nên thê hiện sự nô lực cho đên hét đời; phân thọ lãnh ngoại lệ là 
bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, đường mía.,, (4)

Dứt bốn pháp nương nhờ.

1. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu sau khi cho tu lên bậc trên, vi Tỳ-khưu 
nọ đã bỏ lại [vị ấy] mỗi một mình rồi ra đi. Sau đó, trong khi đang đi chỉ mỗi 
một mình, giữa đường vị ấy đã gặp lại người vợ cũ. Cô ta đã nói như vầy:

-Nay chàng đã xuất gia rồi sao?
-Đúng vậy, tôi đã xuất gia.
-Đối với các vị xuất gia, việc đôi lứa là khó đạt được. Hãy đến và thực hiện 

việc đôi lứa đi.
Vị ấy sau khi thực hiện việc đôi lứa với nàng ta đã đi về trễ. Các vi Tỳ-khưu 

đã nói như vầy: "Này Sư đệ, vì sao Sư đệ đã đi về trễ như vay?” Khi ấy, vị ấy 
đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép ban cho người cộng sự và chỉ dạy bốn điều 
không nên làm ngay sau khi cho tu lên bậc trên:
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2. “Vj đã được tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu không nên thực hành 
việc đôi lứa, thậm chí với loài thú cái. Vị Tỳ-khưu nào thực hiện việc đôi lứa 
thì không còn là Sa-môn? không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như người 
đàn ông đã bị chặt đầu không thể sống với việc gắn lại cái đầu ấy vào thân; 
tương tợ như thế, vi Tỳ-khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là 
Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điêu ây cho đên 
hết đời. (1)

3. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu không nên lấy vật không 
được cho được xem là sự trộm cắp, thậm chí có liên quan đến cọng cỏ. Vị Tỳ- 
khưu nào lấy vật không được cho là một pãda hoặc tương đương một pãda 
hoặc hơn một pãda được xem là sự trộm cắp thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi cành không thể 
trở lại màu xanh; tương tợ như thế, vi Tỳ-khưu sau khi lấy vật không được cho 
là một pãda hoặc tương đương một pâda hoặc hơn một pãda được xem là sự 
trộm cắp thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Ngươi không 
nên làm điều ấy cho đến hết đời. (2)

4. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu không nên tước đoạt lấy 
mạng sông của chúng sanh một cách cô tình, thậm chí có liên quan đên loài 
kiến, mối. Vị Tỳ-khưu nào tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người 
một cách cố tình, thậm chí có liên quan đến việc phá thai thì không còn là 
Sa-môn9 không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như tảng đá lớn đã bị vỡ làm 
hai mảnh không gắn liền lại được; tương tợ như thế, vị Tỳ-khưu sau khi tước 
đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình thì không còn là 
Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến 
hết đời. (3)

5. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu không nên khoe khoang 
vê pháp của bậc thượng nhân, thậm chí [nói răng]: 'Tôi thỏa thích trong 
ngôi nhà trống vắng/ Vi Tỳ-khưu nào có ước muốn xấu xa, bi thúc đẩy bởi 
ước muôn, roi khoe khoang vê pháp của bậc thượng nhân [mà bản thân] 
không có, không thực chứng, là pháp thiền, hoặc là pháp giải thoát, hoặc là 
sự nhập định, hoặc là sự chứng đắc, hoặc là đạo, hoặc là quả thì không còn 
là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như cây thốt nốt bị chặt 
ngọn không thể đâm chồi lại được nữa; tương tợ như thế, vị Tỳ-khưu có ước 
muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, sau khi khoe khoang về pháp của 
bậc thượng nhân [mà bản thân] không có, không thực chứng thì không còn 
là Sa-môn9 không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến 
hết d&i・"(4)

Dứt bốn điều không nên làm.
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1・ Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ là người bị án treo vê việc không nhìn 
nhận tội đã hoàn tục. Vi ây đã quay trở lại và thỉnh câu các Tỳ-khưu sự tu lên 
bậc trên. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

2. 一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu là người bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cau các Tỳ-khưu sự 
tu lên bậc trên. Vi ấy nên được nói như vầy: "Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?" Nếu 
[trả lời]: "Tôi sẽ nhìn nhận,, thì nên cho xuất gia. Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ không 
nhìn nhan" thì không nên cho xuât gia. Sau khi cho xuât gia, nên nói răng: 
"Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?" Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ nhìn nhan" thì nên cho tu 
lên bậc trên. Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ không nhìn Ilhận,, thì không nên cho tu lên 
bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: "Ngươi sẽ nhìn nhận tội 
ấy?” Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ nhìn nhan” thì nên phục hồi. Nếu [Ưa lời]: "Tôi sẽ 
không nhìn nhận,, thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi, nên nói rằng: 
"Ngươi nhìn nhận tội ấy?” Nếu vị ấy nhìn nhận thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị 
ấy không nhìn nhận thì trong khi đạt được sự hợp nhất [của hội chúng] nên phạt 
án treo lại. Nêu không đạt được sự hợp nhát thì không phạm tội trong việc thọ 
hưởng chung, cư ngụ chung [với vi ấy].

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru là người bi án treo về việc 
không sửa chữa lỗi lại hoàn tục. Vi ấy quay trở lại và thỉnh cầu các Tỳ-khưu sự 
tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: "Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?” Nếu 
[trả lời]: "Tôi sẽ sửa chữa,9 thì nên cho xuất gia. Nếu [trả lời]: “T6i sẽ không sửa 
chữa" thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói rằng: "Ngươi 
sẽ sửa chữa lỗi ấy?” Nấu [trả lời]: "Tôi sẽ sửa chữa,, thì nên cho tu lên bậc trên. 
Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ không sửa chữa" thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau 
khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: "Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?” Nếu [trả 
lời]: "Tôi sẽ sửa chữa,9 thì nên phục hồi. Nếu [trả lời]::'T6i sẽ không sửa chữa,, 
thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi, nên nói rằng: "Ngươi sửa chữa lỗi 
ấy?" Nếu vị ấy sửa chữa thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị ấy không sửa chữa thì 
trong khi đạt được sự hợp nhát [của hội chúng] nên phạt án treo lại. Nêu không 
đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ 
chung [với vị ấy].

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là người bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiên ác lại hoàn tục. Vị ây quay trở lại và thỉnh câu các Tỳ-khiru 
sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: "Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?" 
Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ từ bo^ thì nên cho xuất gia. Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ không từ 
b6" thi không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói rằng: "Ngươi sẽ từ 
bỏ tà kiến ác ấy?" Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ từ b6” thì nên cho tu lên bậc trên. Nếu 
[trả lời]: "Tôi sẽ không từ b6" thì không nên cho tu lên bậc trên; Sau khi đã cho 
tu lên bậc trên, nên nói rằng: "Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?” Nếu [trả lời]: "Tôi 
sẽ từ b6” thi nên phục hồi. Nếu [trả lời]: "Tôi sẽ không từ b6” thì không nên 
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phục hồi. Sau khi đã phục hồi, nên nói rằng: "Ngươi từ bỏ tà kiến ác ấy?" Nếu 
vị ây từ bỏ thì việc ây được tót đẹp, nêu vị ây không từ bỏ thì trong khi đạt được 
Sự hợp nhát [của hội chúng] nên phạt án treo lại. Nêu không đạt được sự hợp 
nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ chung [với vị ấy].

Chương 6íTrọng yếu” là thứ nhất

Trong chương này có một trăm bảy mươi hai sự việc.
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Luật, vê các ý nghĩa quan trọng, là nguôn đem đên sự an lạc cho các 
Tỳ-khưu hiền thiện, có sự ngăn chặn các ước muốn về việc ác và có sự khiêm 
nhường trong những việc ra sức.

Và còn là sự nâng đỡ của giáo pháp, là hành xứ của các đấng Toàn Tri và 
các bậc Chiến Thắng, là lãnh vực không xa lạ, được an toàn, đã khéo được quy 
đinh, không có điều nghi hoặc.

Tương tợ như người làm điều lợi ích, [vị Tỳ-khưu] tốt thực hành một cách 
đúng đắn về Luật ở bộ Hợp phần [Đạiphẩm và Tiểu phẩm], luôn cả bộ Tập yếu 
và các tiêu đề [bộ Đại phân tích].

2. Người không hiểu biết về loài bò không chăn giữ đàn bò được. Như vậy, 
trong khi không biết giới, làm sao vị ấy có thể gìn giữ sự thu thúc?

3・ Cho đến khi Kinh và Vi diệu pháp bi quên lãng mà Luật chưa bi tiêu hoại 
thì giáo pháp vẫn còn tồn tại.

4. Vì điều đó, với việc kết tập là nguyên nhân, tôi sẽ tuần tự nói về phần tóm 
lược theo như sự hiểu biết, xin các vị hãy lang nghe tôi nói.

5. Câu chuyện, phần duyên khởi, tội vi phạm, phương thức và luôn cả phần 
trùng lặp5 không giản lược phần ấy là việc làm vụng về, các vị hãy hiểu rõ điều 
ấy đúng theo phương pháp.

6. Sự giác ngộ và cội cây Rājayatana, cội cây người chăn dê, vị Sahampati, 
đấng Phạm thiên, vi AỊâra và vị Uddaka, [năm] Tỳ-khưu và ẩn sĩ upaka.

7. Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahānāma và Assaji, Yasa, bốn [người 
bạn], năm mươi [người bạn], Ngài đã phái đi tất cả, [việc xuất gia ở] các phương.

8. Câu chuyện với các Ma vương và ba mươi [vị vương tử], ba đạo sĩ bện tóc 
ở Uruvelã, nhà thờ lửa, vi Đại vương Sakkā, Phạm thiên và toàn thể [dân chúng],

9. Ypamsukūla. hồ nước, tảng đá và [cành cây] Kakudhā, khối đá [phơi y], 
trái Jambu5 trái xoài, trái Āmalakī và Ngài đã mang lại bông hoa san hô.

10. Này Kassapa, hãy chẻ ra, hãy đốt lên và hãy dập tắt đi. Các vị hụp 
[xuống nước], chảo lửa, đám mây đen, [đỉnh] GayM [khu rừng] Latthi và vua 
xứ Magadha.
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11. Roi upatissa và Kolita danh tiêng đã xuât gia. Các vi mặc y luộm thuộm, 

[cho phép] việc đuổi đi và vị Bà-la-môn bi ốm o cằn cỗi.
12. Vị làm hành động sai trái, [vì] bao tử, chàng trai trẻ, hội chúng [là mười 

vị]. [Bao nhiêu] năm, với các vị ngu dốt, trong khi [thầy] ra di, mười năm, việc 
nương nhờ.

13. Các vị không thực hành, để đuổi đi, các vi ngu dốt, sự đình chỉ, năm, sáu 
[yếu tố]9 vi nào là ngoại đạo, lõa thể, tóc chưa cắt, đạo sĩ bện tóc và dòng Sakyā.

14. ở xứ Magadha, năm thứ bệnh, một [trường hợp], [lính của] đức vua, 
và [kẻ cướp đeo] ngón tay và vua xứ Magadha đã cho phép, kẻ [phá] ngục, án 
ghi, bi phạt roi.

15. Các dấu hiệu, kẻ nợ và nô tỳ, kẻ sói đầu, [thiếu niên] upâli, bệnh dịch, 
gia đình có đức tin, Sa-di Kantaka và luôn cả chuyện bị tắt nghẽn [hướng đi].

16. Vê việc nương nhờ, đứa trẻ trai, các điêu học, chúng sông và điêu gì 
nữa? [Việc ngăn cấm] toàn bộ, [thức ăn theo đường] miệng, các thầy tế độ, việc 
dụ dỗ, chuyện Kantaka.

17. Kẻ vô căn, trộm [tướng mạo], chuyển sang [ngoại đạo], con rồng và [kẻ 
giết] mẹ, cha, A-la-hán, [làm nhơ] Tỳ-khưu-ni, chia rẽ, [làm chảy] máu và kẻ 
lưỡng căn.

18. Thầy tế độ không có, với hội chúng, hoặc nhóm, kẻ vô căn, không bình 
bát, không y, hoặc cả hai, với đồ mượn là ba.

19. Các người [bi đứt] bàn tay, bàn chân, bàn tay và bàn chân, lỗ tai và lỗ 
mũi, hoặc cả hai điêu ấy, các ngón, móng tay và gân chân, tay có màng, gù lưng 
và người lùn.

20. Người bị bướu cổ và luôn cả người bị đóng dấu, bị phạt roi, bi tầm nã, 
phù chân voi, bệnh nặng, kẻ bôi nhọ hội chúng, người chột mắt và bị bệnh co 
rút, là tương tợ như thế.

21. Người què và luôn cả người bị liệt nửa thân, người có tướng đi khập 
khiêng, ngươi gia yêu, ngươi mu, ngươi cam, ngươi điêc, ngươi mu va cam la 
ở nơi ấy.
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22. Người mù và điêc đã được nói đên, luôn cả người bi câm và điêc, người 
bi mù câm điếc và việc nương nhờ của những kẻ không liêm sỉ.

23. Có thê sông và đi đường xa là tương tợ, với vị yêu câu, những người 
mong muốn, hãy đi đến, chúng tranh cãi, với cung thầy tế độ, vi Kumārakassapa.

24. Và được thấy những vị đã tu lên bậc trên bị khổ sở vì các thứ bệnh, chưa 
được giảng dạy, các vị bị bối rối, việc giảng dạy ở ngay chính nơi ấy.

25. Rồi ở nơi hội chúng, kẻ ngu, chưa được chỉ đinh, cùng một lúc, xin hay 
tế độ, sự tu lên bậc trên, pháp nương nhờ, mỗi một mình, ba [trường hợp].

Dứt phần tóm lược của chương 4íTrọng yếu.w 
—ooOoo—



II. CHƯƠNG UPOSATHA

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở núi Gijjhakūta. 
Vào lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày mười 
bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi 
đên gân các vị áy đê nghe pháp. Họ có lòng mên chuộng, có niêm tin vào các 
du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng.

2. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh văng, có ý nghĩ suy tâm như vây đã sanh khởi: "Hiện nay, các du sĩ ngoại 
đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày mười bon, vào ngày mười lăm và vào 
ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. 
Họ có lòng mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại 
đạo có được đồ chúng. Hay là các ngài Đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười 
bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng?,,

3. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 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, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:

4. - Bạch Ngài, trường hợp trâm trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng, có 
ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Hiện nay, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại 
và giảng pháp vào ngày mười bôn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của 
mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. Họ có lòng mến 
chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được đồ 
chúng. Hay là các ngài Đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày 
mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa thang?" Bạch Ngài, tốt đẹp thay các 
ngài Đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm và vào 
ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.

5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha 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, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

6. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy và nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: “Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tụ hội vào ngày 
mười bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng?9
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn đã cho phép 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa 
tháng”，nên sau khi tụ hội vào ngày mười bôn, vào ngày mười lăm và vào ngày 
thứ tám của mỗi nửa tháng, các vị ấy ngồi im lặng. Dân chúng đi đến gần các 
vị ây đê nghe pháp. Những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: uTại sao 
các Sa-môn Thích tử sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng, lại ngôi im lặng giông như là các con heo 
đần độn vậy? Sao các vị đã tụ hội lại mà không chịu giảng pháp?"

8. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

9. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu rang:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng pháp sau khi tụ hội vào ngày mười 
bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.

10. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tinh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy 
tầm như vày đã sanh khởi: "Hay là Ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tụng Giới 
bổn (Pãtimokkha) gồm các điều học đã được Ta quy đinh cho các Tỳ-khưu, việc 
ấy sẽ là hành sự Uposatha cho các vị ấy?"

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

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp Ta trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng, có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Hay là Ta nên cho phép các vị ấy việc đọc 
tụng Giới bôn (Pãtimokkha) gôm các điêu học đã được Ta quy đinh cho các Tỳ- 
khiru, việc ấy sẽ là hành sự Uposatho cho các vi ấy?” Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha). Và này các Tỳ-khưu, nên đọc tụng như 
vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

12. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nêu là thời diêm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc tụng Giới bổn 
(Pãtimokkhă). Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các Đại đức hãy tuyên 
bố sự trong sạch rồi tôi sẽ đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhă). Hết thảy tất cả các 
vi hiện diện [chúng ta] hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm đến điều ấy. 
Nếu vi nào có phạm tội, vị ấy nên bày tỏ; vị không có phạm tội thì nên im lặng. 
Do thái độ im lặng, tôi sẽ nhận biết về các Đại đức rằng: '[Các vị] được trong 
sạch」Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời; tương tợ như 
thế, trong hội chúng như thế này [câu hỏi] được thông báo đến lần thứ ba. Trong 
khi đang được thông báo đến lần thứ ba, vị Tỳ-khưu nào nhớ ra mà không bày 
tỏ tội đang có thì vị ấy cố tình nói dối. Bạch chư Đại dức, việc cố tình nói dối là 
pháp chướng ngại đã được đức The Tôn đe cập đen; do đó, vi Tỳ-khưu bị phạm 
tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch thì nên bày tỏ ra tội đang có. Bởi 
vì khi [tội] đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được thoải
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13. Pātimokkhaṃ Điều này là đầu tiên, điều này là lối đưa vào, điều này là 
đứng đầu của các thiện pháp, do đó được gọi là ''Pātimokkhaṃ

14. Các Đại đức: Điêu này là lời nói quý mên, điêu này là lời nói kính trọng, 
điêu này là lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng, tức là "các Đại dức.”

15. Tôi sẽ đọc tụng: Tôi sẽ chỉ ra, tôi sẽ giảng, tôi sẽ cho biết, tôi sẽ bày ra, 
tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thấy rõ.

16. Điều ấy nghĩa là Giới bổn ỤPâtỉmokkhă) được nói đến.
17. Hết thảy tất cả các vi hiện diện: Trong hội chúng ấy cho đến các vi 

Trưởng lão, các vi mới tu, hoặc các vi trung niên, các vị này được gọi là "hết 
thảy tất cả các vị hiện diên.”

18. [Chúng ta] hây nghiêm chỉnh lắng nghe: Sau khi định thần, sau khi 
chú tâm, sau khi tập trung tất cả tâm ý.

19. [Chúng ta] hãy chú tâm: [Chúng ta] hãy chăm chú với tâm tru vào một 
điểm, với tâm không bị xao lãng, với tâm không bị rối loạn.

20. Nếu vị nào có phạm tội: Bất cứ tội nào thuộc nhóm năm tội hoặc bất 
cứ tội nào thuộc nhóm bảy tội của vị Trưởng lão, của vị mới tu, hoặc của vi 
trung niên.

21. Vi ây nên bày tỏ: Vị ây nên trình báo, vi ây nên khai ra, vị ây nên làm 
rõ ràng, vị ấy nên cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi 
một cá nhân.

22. Không có phạm tội nghĩa là vị ây không phạm tội, hoặc là sau khi 
phạm tội đã được thoát khỏi tội.

23. Nên im lặng: Nên ưng thuận, không nên phát biểu.
24. Tôi sẽ nhận biết rằng: "[Các vi] được trong sạch": Tôi sẽ biết được, 

tôi sẽ ghi nhận.
25. Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời: Giống như 

việc một người được một người khác hỏi thì nên trả lời, tương tợ như thế đối 
với hội chúng ấy, điều cần được biết là ấy h6i t6i." Hội chúng như thế này 
nghĩa là hội chúng các Tỳ-khưu được nói đến.

26. Được thông báo đến lần thứ ba: Được thông báo một lần, được thông 
báo đến lần thứ nhì, được thông báo đến lần thứ ba.

27. [Vi ấy] nhớ ra: [Vị ấy] đang biết được, đang nhận ra được.
28. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm còn 

chưa được thoát ra.
29. Không bày tỏ: [Vị ấy] không trình báo, không khai ra, không làm rõ 

ràng, không cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một 
cá nhân.
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30. Vi ấy cố tình nói dối: Là điều gì trong việc cố tình nói dối? Là đã làm 
điều sai trái.

31. Pháp chướng ngại đã được đức Thế Tôn đề cập đến: Chướng ngại 
của điều gì? Là chướng ngại cho việc chứng đắc sơ thiền; chướng ngại cho việc 
chứng đắc nhị thiền; chướng ngại cho việc chứng đắc tam thiền; chướng ngại 
cho việc chứng đăc tứ thiên; chướng ngại cho việc chứng đác của các thiên, của 
các sự giải thoát, của các sự thê nhập định, của các sự xuât ly, của các sự ra khỏi 
[luân hồi], của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp.

32. Do đó: Vì nguyên nhân ấy.
33. [Với] vị nhớ ra được: [Với] vi đang biết được, [với] vị đang nhận 

ra được.
34. Có ý muốn được trong sạch: Có sự mong muốn được thoát ra, có sự 

mong muốn được làm cho trong sạch.
35. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm còn 

chưa được thoát ra.
36. Nên bày tỏ ra: Nên được bày tỏ ra ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, 

hoặc nơi một cá nhân.
37. Bởi vì khi [tội] đã được bày tỏ thì vi ấy sẽ được thoải mái: Thoải 

mái của điêu gì? Là sự thoải mái trong việc chứng đác sơ thiên; là sự thoải mái 
trong việc chứng đắc nhị thiền; là sự thoải mái trong việc chứng đắc tam thiền; 
là sự thoải mái trong việc chứng đắc tứ thiền; là sự thoải mái trong việc chứng 
đác của các thiên, của các sự giải thoát, của các sự thê nhập vào các tâng đinh, 
của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi [luân hồi], của các sự tịch tịnh, của các 
thiện pháp.

38. Vào lúc bấy giờ, các vị ly-khưu [nghĩ rằng]: "Việc đọc tụng Giới 
bổn (Pãtỉmokkhd) đã được đức Thế Tôn cho phép" nên đã đọc tụng Giới bổn 
(Patimokkho) hàng ngày. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? không nên đọc tụng Giới bổn (Patimokkho) hàng ngày; 
vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép đọc tụng 
Giới bon (Pãtimokkha) vào ngày Uposatha.

39. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khtru [nghĩ rằng]: "Việc đọc tụng Giới bổn 
{Patimokkho) đã được đức Thế Tôn cho phép vào ngày Uposatho" nên đã đọc 
tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă) ba lần trong nửa tháng vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức The Ton.

- Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bổn (Pâtỉmokkhă) ba lần 
trong nửa tháng; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata, Này các Tỳ-khưu, Ta 
cho phép đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha) một lần vào ngày mười bốn hoặc 
ngày mười lăm của nửa tháng.
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40. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đọc tụng Giới bổn 
(Pãtimokkha) theo tập thê, nghĩa là theo từng tập thê riêng của mình. Các vị đã 
trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bổn (Pâtỉmokkhă) theo tập 
thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình; vị nào đọc tụng thì phạm tội 
Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hành sự Uposatha hợp nhất.

4L Khi ấy, các vị Tỳ-khiru đã khởi ý điều này: “Bức Thế Tôn đã quy đinh 
'hành sự Uposatha hợp nhất： vậy sự hợp nhất có phạm vi đến tận đâu, cho đến 
phạm vi một trú xứ hay toàn bộ trái đất?" Các vi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sự hợp nhất cho đến phạm vi một trú xứ.
42. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Mahâkappina ngụ tại Rājagaha ở Maddakucchi, 

nơi vườn Nai. Khi ấy, Đại đức Mahâkappina trong lúc thiền tịnh ở nơi thanhr t y . ~
văng, có ý nghĩ suy tâm như vây đã sanh khởi: "Ta nên đi [tham dự] lê Uposatha 
hay là không nên đi, ta nên đi [tham dự] hành sự của hội chúng hay là không 
nên đi, trong khi ta đã được thanh tinh với sự thanh tịnh toi thượng?,,

43. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Đại đức 
Mahãkappina, rồi 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, [dức Thế Tôn] đã biến mất tại núi Gijjhakūta rồi hiện ra trước mặt Đại đức 
Mahâkappina ở Maddakucchi, nơi vườn Nai. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ 
ngoi được sắp đặt sẵn. Đại đức Mahâkappina đã đảnh lễ đức The Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi Đại đức Mahâkappina đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã nói với Đại đức Mahãkappina điều này:

44. 一 Này Kappina, có phải ngươi trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có 
ý nghĩ suy tầm như vày đã sanh khởi: "Ta nên đi [tham dự] lễ Uposatha hay là 
không nên đi, ta nên đi [tham dự] hành sự của hội chúng hay là không nên đi, 
trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng?^,

-Bạch Ngài, đúng vậy.
-Nếu các ngươi là những người có Phạm hạnh không trọng vọng, không 

cung kính, không sùng bái, không cúng dường lễ Uposatha thì còn ai sẽ trọng 
vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường lễ Uposatha nữa? Này người có 
Phạm hạnh, ngươi hãy đi [tham dự] lễ Uposatha. chớ có không đi. Ngươi hãy 
đi [tham dự] hành sự của hội chúng, chớ có không đi.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Đại đức Mahâkappina đã đáp lời đức Thế Tôn.
45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 

phân khởi cho Đại đức Mahâkappina băng bài pháp thoại, roi giông như người 
đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại 
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cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như thế, [đức Thế Tôn] đã biến mất trước 
mặt Đại đức Mahâkappina ở Maddakucchi nơi vườn Nai rồi hiện ra tại núi 
Gijjhakūta.

46. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã cho phép 
'sự hợp nhất cho đến phạm vi một trú xứ\ vậy [phạm vi của] một trú xứ là đến 
tận dau??, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ân đinh ranh giới. Và này các Tỳ-khưu, 
nên ấn định như vầy: Trước tiên, các điểm mốc cần được đinh danh: Điểm mốc 
là ngọn núi, diêm móc là tảng đá, diêm móc là khu rưng, diêm móc là cội câỵ, 
điểm mốc là đường di, điểm mốc là gò mối, diêm móc là con sông, diêm móc 
là vũng nước. Sau khi đinh danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo 
bởi vị Tỳ-khmi kinh nghiệm, có năng lực:

47. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Các diêm móc xung 
quanh [phạm vi] đã được định danh. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là [khu vực] đồng cộng 
trú chung một lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
[phạm vi] đã được đinh danh. Hội chúng ân đinh ranh giới với các diêm móc 
ây là [khu vực] đông cộng trú chung một lê Uposatha. Đại đức nào đông ý việc 
ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là [khu vực] đồng cộng trú chung một lễ 
Uposatha xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.

Ranh giới với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định là [khu vực] 
đồng cộng tru chung một lễ Uposatha, Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay."

48. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "Đức Thế 
Tôn đã cho phép việc ấn định ranh giói" rồi ấn định các ranh giới quá rộng 
lớn bốn do-tuần,  năm do-tuần, sáu do-tuần. Các vị Tỳ-khưu đi [tham dự] lễ 
Uposatha đi đến trong khi Giới bổn (Pãtimokkhă) đang được đọc tụng, đi đến 
khi vừa mới được đọc tụng xong, [hoặc] đã tru ngụ ở khoảng giữa [đường đi]. 
Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

1

1 Theo từ điển Pall-English Dictionary của Hội Pali Text Society thì l yojana có chiều dài khoảng 7 
miles, từ điên của Childers thì 12 miles. Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biêt là 10 miles tức 
vào khoảng 16km (ND).

一 Này các Tỳ-khưu, không nên ân định ranh giới quá rộng lớn bôn do-tuân9 
năm do-tuân, hoặc sáu do-tuân; vi nào ân đinh thì phạm tội Dukkata. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép ấn định ranh giới tối đa ba do-tuần.

49. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ấn đinh ranh giới đến 
bờ bên kia của dòng sông. Trong khi đi đen lễ Uposatha. các vị Tỳ-khưu đã bi 
cuốn trôi đi, các bình bát cũng đã bi cuốn trôi đi, các y cũng đã bị cuốn trôi đi. 
Các vị đã trình sự việc áy len đức The Ton.
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-Này các Tỳ-khiru, không nên ấn đinh ranh giới đến bờ bên kia của dòng 
sông; vị nào ấn định thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, ở nơi nào có 
thuyên bè thường trực hoặc có câu cô định, Ta cho phép ân đinh ranh giới đên 
bờ bên kia của dòng sông theo hình thức như the.

50. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhă) ở dãỵ 
phòng. Do chưa được quy định trước nên các vị Tỳ-khưu vãng lai không biêt 
được: "Hôm nay, lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở d2u?” Các vị đã trình sự việc 
ây len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha) ở dãy 
phòng chưa được quy định trước; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện lễ Uposatha sau khi chỉ định nhà hành lễ 
Uposatha tùy theo hội chúng mong muốn là trú xá, hoặc nhà một mái, hoặc 
tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc hang động. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ 
đinh như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực:

51. "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 vầy] làm nhà hành 
lễ Uposatha. Đây là lời đề nghi.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên [như vay] làm nhà hành lễ Uposatha. Đại đức nào đong ý việc chỉ đinh trú 
xá tên [như vầy] làm nhà hành lễ Uposatha xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên.

Trú xá tên [như vầy] đã được hội chúng chỉ đinh làm nhà hành lễ Uposatha. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vay.^

52. Vào lúc bấy giờ, trong trú xứ nọ có hai nhà hành lễ Uposatha được chỉ 
định. Các Tỳ-khiru tụ hội ở cả hai nơi [nghĩ rằng]: "Lễ Uposatha sẽ được thực 
hiện ở đây. Lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở day?  Các vi đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

9

-Này các Tỳ-khưu, không nên chỉ đinh hai nhà hành lễ Uposatha ở trong 
một trú xứ; vi nào chỉ định thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép sau khi hủy bỏ một rồi thực hiện lễ ưposatha ở một nơi [còn lại]. Và này 
các Tỳ-khưu, nên hủy bỏ như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ- 
khưu kinh nghiệm, có năng lực:

53. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên [như vầy]. 
Đây là lời đề nghị.

r

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng hủy bỏ nhà 
hành lễ Uposatha tên [như vầy]. Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ nhà hành lễ 
Uposatha tên [như vay] xin im lặng; vị nào không đong ý có the nói lên.
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Nhà hành lễ Uposatha tên [như vầy] đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy?9

54. Vào lúc bây giờ, ở tại trú xứ nọ5 nhà hành lê Uposatha được ân định quá 
nhỏ. Vào ngày Uposatha, có đại chúng Tỳ-khưu đã tụ hội lại. Các vi Tỳ-khiru 
đã ngồi xuống ở khu vực không được ấn đinh và nghe Giới bổn (Pãtimokkha). 
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
Tễ Uposatha nên được thực hiện sau khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha\ 
còn chúng ta đây đã ngôi ở khu vực không được ân đinh và nghe Giới bôn 
(Pãtỉmokkhd). như thế thì lễ Uposatha của chúng ta đã được thực hiện hay đã 
không được thực hiên?” Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, vị ngồi ở khu vực đã được ấn định hay không được ấn 
định và lắng nghe Giới bổn (Patimokkho) thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vị ấy 
đã được thực hiện. Này các Tỳ-khưu, như thế thì hội chúng mong muốn mặt 
tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức nào thì hội chúng hãy ấn đinh mặt 
tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức ấy. Và này các Tỳ-khưu, nên ấn 
định như vầy: Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh. Sau khi định danh 
các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực:

55. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Các diêm móc xung 
quanh [phạm vi] đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ân định mặt tiên của chô hành lê Uposatha với các diêm móc ây. 
Đây là lời đề nghi.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lang nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
[phạm vi] đã được định danh. Hội chúng ấn đinh mặt tiền của chỗ hành lễ 
Uposatha với các điểm mốc ấy. Đại đức nào đồng ý việc ấn đinh mặt tiền của 
chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên.

Mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy đã được hội chúng 
ấn định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vay."

56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha các vi Tỳ-khưu 
mới tu đã tụ hội trước tiên [nghĩ răng]: "Các vị Trưởng lão vân chưa có đên,9 
nên đã bỏ đi. Lễ Uposatha đã bị thiếu sót. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu trưởng lão tụ hội trước nhất 
vào ngày lễ Uposatha.

57. Vào lúc bây giờ, trong thành Rājagaha có nhiêu trú xứ là cùng chung 
ranh giới. Các vị Tỳ-khưu ở đó tranh cãi rằng: "Lễ Uposatha hãy được thực 
hiện ở trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng 
tôi.^, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
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一 Này các Tỳ-khưu5 trong trường hợp có nhiều tru xứ là cùng chung ranh 
giới và các vi Tỳ-khưu ở đó tranh cãi rằng: "Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở 
trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng t6i.” 

Này các Tỳ-khưu, toàn bộ tất cả các Tỳ-khưu ấy nên tụ hội lại một chỗ rồi 
thực hiện lễ Uposatha. nơi nào có vi Tỳ-khưu trưởng lão cư ngụ thì nên tụ hội 
ở nơi ấy rồi thực hiện lễ Uposatha. Và lễ Uposatha không được thực hiện bởi 
hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata.

58. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Mahãkassapa từ Andhakavinda đang đi đến 
lễ Uposatho ở thành Rājagaha, trên đường di, trong khi vượt qua con sông đã 
suýt bi nước cuốn trôi.  Các y của vị ấy bị ướt. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức 
Mahâkassapa điều này:

2

2 Theo ngài Buddhaghosa, từ chỗ ngài Mahãkassapa trú ngụ đến thành Rājagaha là 3 gāvuta (l gãvuta 
=y  O] and), như vạy vào khoảng 12km. Trong thành Rājagaha có 18 trú xa lớn nhưng có cùng chung 
một ranh gioi do ngai Sāriputta thực hiện. Và Veluvana la chỗ các vị Tỳ-khựu ở trong ranh giai ấy tụ 
hội để thực hiện lễ ưposatha. Con sông được đề cập tên là Sippinĩ, phát xuất từ núi Gijjhakuta va cổ 
dồng chảy rất mạnh (VừĩA. v. 1049).
3 Ranh giới không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y (tỉcĩvạrena avippạvãsã sīmā): Avỉppavãso (sự không xa 
lìa) = (tư phủ định) a + vippavāso (sự xa cách, sự vắng mặt). Nếu dịch sát từ sẽ lạ urạnh giới không xa 
lìa ba y” như bản dịch tiếng Anh của học giả L B. Horner sẽ ídiiến cho ý nghĩa bi lầm lẫn. Mặt khác, nếu 
nói thẹo thói quen là ''sima xa lìa tam y, sĩmã được phép xa lìa tam y" cũng không chính xác vì đã bỏ rơi 
tiếp đầu ngữ phủ định %Muốn giải thích trường hợp này, phải ữở lại điều học Nissaggiya Pācittiya 
thư 2: "'...ce bhikkhu ticīvarena vippavaseyya..y và xem ^vippavāsa^ có ý nghĩa một each tong quát 
là “SỊT phạm tội vì xa lìa bạ y." Và ^a+vippavāsa"' sẽ trở thành 4tkhông có sự phạm tội vì xa lìa ba V" ở 
trong ranh giới ấy. Cũng cần nói^thêm là việc ukhông bị phạm tội vì xa lìa ba y,9 và việc uđược phép xa 
lìa ba y" có sự khác biết rõ rệt về ý nghĩa (ND).

一 Thưa ngài, vì sao các y của ngài bị ướt?
一 Này các Đại đức, trường hợp tôi từAndhakavinda đang đi đến lễ Uposatha 

ở thành Rājagaha, trên đường di, trong khi vượt qua con sông, tôi đã suýt bị 
nước cuốn trôi; vì thế các y của tôi bị ướt.

Các vi đã trình sự việc ay len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn đinh là đồng cộng 

tru chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không [bị 
phạm tội vì] xa lìa ba y.3 Và này các Tỳ-khưu, nên ấn định như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

59. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng ấn định là đồng cộng tru chung một lễ Uposatha. nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không [bị phạm 
tội vì] xa lìa ba y. Đây là lời đề nghi.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. hội chúng ấn định ranh 
giới ây là không [bị phạm tội vì] xa lìa ba y. Đại đức nào đông ý việc ân định 
ranh giới ấy là không [bị phạm tội vì] xa lìa ba y xin im lặng; vị nào không đong 
ý có thể nói lên.
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Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn đinh là không [bị phạm tội vì] xa lìa ba 
y. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vay.”

60. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: “Sụ* ấn định về việc không 
[bi phạm tội vì] xa lìa ba y đã được đức Thế Tôn cho phép" nên để các y trong 
xóm nhà. Các y ấy bị mất, bị cháy, bị chuột gặm nhấm. Các vi Tỳ-khưu trở nên 
ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. Các vi Tỳ-khiru đã nói như vầy:

一 Này các Đại dức, vì sao các vị ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm?
一 Này các Đại đức, trường hợp chúng tôi [nghĩ rằng]: uSự ấn đinh về việc 

không [bi phạm tội vì] xa lìa ba y đã được đức Thế Tôn cho phSp" nên đã để 
các y trong xóm nhà. Các y ây đã bị mát, đã bị cháy, đã bi chuột gặm nhâm; do 
đó5 chúng tôi trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm.

Các vi đã trình sự việc áy lên đức The T6n.
一 Này các Tỳ-khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng 

trú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không [bị 
phạm tội vì] xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Và này các Tỳ-khưu, 
nên ấn định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vi Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực:

r 9
61. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 

hội chúng ấn định là đồng cộng tru chung một lễ Uposatha. nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không [bị phạm 
tội vì] xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Đây là lời đề nghi.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatho, hội chúng ấn định ranh 
giới ây là không [bị phạm tội vì] xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. 
Đại đức nào đong ý việc an định ranh giới ấy là không [bi phạm tội vì] xa lìa 
ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng xin im lặng; vi nào không đồng ý có thể 
nói lên.

Ranh giới ây đã được hội chúng ân định là không [bị phạm tội vì] xa lìa ba 
y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay.”

62. Này các Tỳ-khưu, trong khi ấn định ranh giới, trước tiên nên ấn định 
ranh giới đồng cộng trú, sau đó nên ấn định việc không [bị phạm tội vì] xa lìa 
ba y. Này các Tỳ-khưu? trong khi hủy bỏ ranh giới, trước tiên nên hủy bỏ việc 
không [bị phạm tội vì] xa lìa ba y, sau đó nên hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú. Và 
này các Tỳ-khưu, việc không [bi phạm tội vì] xa lìa ba y nên được hủy bỏ như 
vây: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khiru kinh nghiệm, có năng lực:

63. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không [bị phạm 
tội vì] xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, nếu là thời điểm thích hợp 
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cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ việc không [bi phạm tội vì] xa lìa ba y ấy. 
Đây là lời đề nghi.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không [bi phạm tội 
vì] xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, hội chúng hủy bỏ việc không [bị 
phạm tội vì] xa lìa ba y ây. Đại đức nào đông ý sự hủy bỏ việc không [bi phạm 
tội vì] xa lìa ba y ấy xin im lặng; vi nào không đồng ý có thể nói lên.

r

Việc không [bi phạm tội vì] xa lìa ba y ây đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay."

64. Và này các Tỳ-khưu, ranh giới đồng cộng trú nên được hủy bỏ 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. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn đinh là đồng cộng tru chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ ranh giới ấy. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng an định là đong cộng trú chung một lễ Uposatha. hội chúng hủy bỏ ranh 
giới đồng cộng trủ chung một lễ Uposatha ấy. Đại đức nào đồng ý việc hủy 
bỏ của ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.

Ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy đã được hội chúng hủy 
bỏ. Sự việc được hội chúng đong ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vay?4 * * * * 9

4 Abbhantara: Ngài Buddhaghosa giải thích l abbhantara là 28 kattha (VìnA. v. 1052). Từ điển của
Childers giải thích hattha là chiều dài tính từ cùi chỏ của cánh tay đến đầu ngón tay út. Tài liệu The
Buddhist Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu cho biết khoảng cách của 7 abbhantara = 98m. Như
vậy, có thể kết luận là l abbhantara = 14m, l hattha = 0,5m. Chưa ra khoảng cách giữa các ranh giới:
Theo ngài Buddhaghosa, khoảng cách xung quanh được chừa ra giữa các ranh giới là khoảng cách của
một cánh tay (VìnA. v. 1056).

65. Này các Tỳ-khưu, khi ranh giới chưa được ân định, chưa được thiêt lập, 
vị [Tỳ-khưu] sông nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trân nào, trong trường hợp 
ấy, ranh giới làng của ngôi làng ấy, hoặc ranh giới thị trấn của thi trấn ấy là 
[ranh giới] đồng cộng tru chung một lễ Uposatha.

66. Này các Tỳ-khưu, nếu ở nơi không phải là làng, ở trong rừng, trong 
trường hợp ây, [khu vực] bảy abbhantarcr ở xung quanh là [ranh giới] đông 
cộng trú chung một lễ Uposatha.

67. Này các Tỳ-khưu5 toàn bộ dòng sông không phải là ranh giới, toàn bộ 
biên cả không phải là ranh giới, toàn bộ hô thiên nhiên không phải là ranh 
giới. Này các Tỳ-khưu, trong dòng sông, trong biển cả, trong hồ thiên nhiên, 
[khu vực] do việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông [có sức mạnh] 
trung bình là [ranh giới] đồng cộng trú chung một lễ Uposatha trong trường 
hợp ấy.
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68. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới [mới] gối 
lên ranh giới [đã có]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, ranh giới của các vị nào đã được ân định trước, ranh 
giới ấy của các vị ấy là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này 
các Tỳ-khưu, ranh giới của các vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các 
vị ấy là sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các Tỳ-khxxu, không 
nên làm ranh giới [mới] gối lên ranh giới [đã có]; vị nào làm gối lên thì phạm 
tội Dukkata.

69. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới [mới] trùm 
lên ranh giới [đã có]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn đinh trước, ranh 
giới ây của các vị ây là đúng Pháp, không thê sửa đôi, đáng được duy trì. Này 
các Tỳ-khiru, ranh giới của các vi nào được ấn đinh sau, ranh giới ấy của các vị 
ấy là sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các Tỳ-khưu, không nên 
làm ranh giới [mới] trùm lên ranh giới [đã có]; vi nào làm trùm lên thì phạm tội 
Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị ấn đinh ranh giới được ấn định ranh 
giới sau khi đã chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới.

70. Sau đó, các vị Tỳ-khtru đã khởi ý điều này: "C6 bao nhiêu lễ Uposatho^ 
Các vi đa trình sự việc áy len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, đây là hai lễ Uposatha\ Lễ ngày mười bốn và lễ ngày 
mười lăm. Này các Tỳ-khưu, đây là hai lễ Uposatha.

71. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "C6 bao nhiêu hành sự 
UposathaT' Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, đây là bốn hành sự Uposatha\ Hành sự Uposatha sai Pháp 
theo phe nhóm, hành sự Uposatha sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Uposatha 
đúng Pháp theo phe nhóm, hành sự Uposatha đúng Pháp có sự hợp nhất.

72. Này các Tỳ-khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp 
theo phe nhóm, này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được Ta 
cho phép.

73. Này các Tỳ-khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các Tỳ-khưu5 không nên thực hiện hành sự Uposatha có hình 
thức như the và hành sự Uposatha có hình thức như the không được Ta cho phép.

74. Này các Tỳ-khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được Ta 
cho phép.

75. Này các Tỳ-khưu, trường hợp này tức là hành sự ưposatha đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các Tỳ«khưu, nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức 
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như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế được Ta cho phép. Này các 
Tỳ-khưu, do đó, ở đây, chúng ta sẽ thực hiện hành sự ưposatha có hình thức 
như thế tức là "dúng Pháp có sự hợp nhất.,, Này các Tỳ-khưu, các ngươi nên 
học tập theo đúng như the.

76. Sau đó, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "C6 bao nhiêu cách đọc tụng 
Giới bổn (Pãtỉmokkhă)T' Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? đây là năm cách đọc tụng Giới bổn (Pātimokkha): Sau 
khi đọc tụng phần mở dầu, nên thông báo phan còn lại bang cách đã được nghe; 
đây là cách đọc tụng Giới bổn (Patimokkho) thứ nhất.

77. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều Pārājika. nên 
thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng Giới bổn 
(Pãtimokkha) thứ nhì.

78. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều Pārājika, sau 
khi đọc tụng mười ba điều Sañghādisesa, nên thông báo phần còn lại bằng cách 
đã được nghe; đây là cách đọc tụng Giới bổn (Patimokkho) thứ ba.

79. Sau khi đọc tụng phần mở dầu, sau khi đọc tụng bốn điều Pãrậịỉka. sau 
khi đọc tụng mười ba điều Sañghādisesa, sau khi đọc tụng hai điều Ānīyata, 
nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng Giới 
bổn (Patimokkho) thứ tư.

80. [Đọc tụng] một cách chi tiết là cách thứ năm. Này các Tỳ-khưu, đây là 
năm cách đọc tụng Giới bổn (Pātimokkha).

81. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn đã cho phép 
cách đọc tụng Giới bon (Pãtỉmokkhd) một cách tóm tắt" roi mọi lúc đều đọc 
tụng Giới bổn (Patimokkho) một cách tóm tắt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhă) một cách 
tóm tắt; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata.

82. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong nước Kosala, vào ngày Uposatha 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị Tỳ-khưu không thê đọc tụng Giới bôn 
(Pãtỉmokkhă) một cách chi tiết. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhaṃ một cách 
tóm tắt khi có sự nguy hiểm.

83. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đọc tụng Giới bổn 
(Patimokkho) một cách tóm tắt ngay cả khi không có sự nguy hiểm. Các vị đã 
trình sự việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhd) một cách 
tóm tắt khi không có sự nguy hiểm; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu? Ta cho phép đọc tụng Giới bôn (Patimokkho) một cách tóm tăt 
khi có sự nguy hiểm. Đây là mười sự nguy hiểm trong trường hợp ấy: Sự nguy 
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hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự 
nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, 
sự nguy hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy hiểm cho mạng sống, sự 
nguy hiểm cho Phạm hạnh. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đọc tụng Giới bổn 
(Pâtỉmokkhă) một cách tóm tắt trong những [trường hợp] nguy hiểm có hình 
thức như thế và [đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhci)] một cách chi tiết khi không 
có sự nguy hiểm.

84. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp ở giữa hội 
chúng khi không được thỉnh mời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? vi không được thỉnh mời không nên thuyết pháp ở giữa 
hội chúng; vị nào thuyết pháp thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép vị Tỳ-khưu trưởng lão đích thân thuyết pháp hoặc thỉnh mời vị khác.

85. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư khi chưa được chỉ định vẫn 
hỏi Luật ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, vi không được chỉ định không nên hỏi Luật ở giữa hội 
chúng; vị nào hỏi thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép vi được 
chỉ định hỏi Luật ở giữa hội chúng.

86. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác.

87. Thê nào là tự mình chỉ đinh cho chính mình? Hội chúng cân được thông 
báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nêu là thời diêm thích hợp 
cho hội chúng, tôi sẽ hỏi vị tên [như vầy] về Luāt?9 Như vậy là tự mình chỉ đinh 
cho chính mình.

88. Thế nào là người khác chỉ đinh cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vi Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nêu là thời diêm thích hợp 
cho hội chúng, vị tên [như vầy] sẽ hỏi vị tên [như vầy] về Luậty Như vậy là 
người khác chỉ định cho người khác.

89. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu hiền thiện đã được chỉ định rồi hỏi Luật 
ở giữa hội chúng. Các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, 
hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân 
nhắc từng cá nhân roi mới hỏi Luật ở giữa hội chúng.

90. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng dầu không được chỉ định. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 vị không được chỉ định không nên trả lời về Luật ở giữa 
hội chúng; vị nào trả lời thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép 
vị đã được chỉ đinh trả lời về Luật ở giữa hội chúng.
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91. Và này các Tỳ-khưu5 nên chỉ định như vây: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác.

92. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được thông 
báo bởi vi 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, tôi sẽ trả lời khi được vị tên [như vầy] hỏi về Luat."

Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình.
93. Thế nào là người khác chỉ đinh cho người khác? Hội chúng cần được 

thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:
"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nêu là thời diêm thích hợp 

cho hội chúng, vị tên [như vầy] sẽ trả lời khi được vị tên [như vầy] hỏi về Luat.59
Như vậy là người khác chỉ định cho người khác.
94. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu hiền thiện đã được chỉ định trả lời Luật 

ở giữa hội chúng. Các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có sự ệiận dữ, có sự bực bội, 
hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức The Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân 
nhác từng cá nhân roi mới trả lời vê Luật ở giữa hội chúng.

95. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư buộc tội vị Tỳ-khưu chưa 
được thỉnh ý trước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khxru? không nên buộc tội vi Tỳ-khưu chưa được thỉnh ý trước; 
vi nào buộc tội thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép buộc tội sau 
khi đã thỉnh ý trước rằng: uNày Đại dức, hãy cho phép. Tôi muốn nói với ngai?9

96. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu thỉnh ý trước các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư 
rồi buộc tội. Các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có sự ệiận dữ, có sự bực bội, hăm 
dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức The Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, mặc dâu đã thỉnh ý roi, Ta cho phép cân nhác vê nhân 
vật [ấy] rồi mới buộc tội.

97. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "Các vi Tỳ- 
khưu hiền thiện [sẽ] thỉnh ý chúng ta trước tiên^, liền ngay trước đó [đã] thỉnh ý 
[để buộc tội] các vi Tỳ-khưu trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các Tỳ-khưu, không nên thỉnh ý [để buộc tội] các vị Tỳ-khưu trong 
sạch không phạm tội khi không có sự việc, không có nguyên do; vị nào thỉnh ý 
thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép cân nhắc về nhân vật [ấy] 
trước rồi mới thỉnh ý [để buộc tội].

98. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư thực hiện hành sự sai Pháp 
ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự sai Pháp; vi nào thực hiện 
thì phạm tội Dukkata.
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Các vị vẫn thực hiện hành sự sai Pháp. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Ặ rin 人The Ton.
一 Này các Tỳ-khmi, trong khi hành sự sai Pháp đang được tiến hành, Ta cho 

phép phản đối.
99. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu hiền thiện phản đối trong khi hành sự 

sai Pháp đang được tiến hành bởi các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư. Các vị Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vi đã trình 
Sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bày tỏ quan diêm.
Các vi bày tỏ quan diêm trong sự hiện diện của chính các vị kia. Các vị Tỳ- 

khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã 
trình sự việc ây len đức Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép phản đối với bốn năm vị, bày tỏ quan điểm 
với hai ba vi, còn một vị thì khẳng định rang: "Tôi không đong ý việc này.^,

100. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong lúc đọc tụng Giới 
bổn (Pãtimokkha) ở giữa hội chúng cố ý không cho nghe được. Các vị đã trình 
Sự việc áy len đức Thê Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, vị đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha) không nên cố ý làm 
cho không nghe được; vị nào làm cho không nghe được thì phạm tội Dukkata.

101. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Udāyi là vị đọc tụng Giới bổn ỤPâtỉmokkha) 
của hội chúng có giọng [nói] như loài quạ. Khi ấy, Đại đức Udāyi đã khởi ý điều 
này: "Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 'Vị đọc tụng Giới bổn (Pātimokkha) nên 
làm cho nghe được9, còn ta có giọng [nói] như loài quạ, vậy ta nên thực hành 
như thế nao?99 Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị đọc tụng Giới bổn (Patimokkho) nỗ lực 
[nghĩ rang]: "Bằng cách nào ta có the làm cho [các vị] nghe đượcT' Đối với vị 
đang nỗ lực thì vô tội.

102. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đọc tụng Giới bổn (Pãíimokkha) ở hội 
chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khiru, không nên đọc tụng Giới bôn (Pãtimokkhă) ở hội 
chúng có sự hiện diện của cư sĩ; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata.

103. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đọc tụng Giới bổn 
(Pãtỉmokkhd) ở giữa hội chúng dầu không được mời thỉnh. Các vị đã trình sự 
việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 vị không được mời thỉnh không nên đọc tụng Giới bổn 
(Patimokkho) ở giữa hội chúng; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép Giới bổn (Pãtimokkhd) là trách nhiệm của vị Trưởng lão.

Dứt tụng phẩm về các ngoại đạo.
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra di, du hành đến Codanâvatthu. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến 
Codanãvatthu. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Codanâvatthu. Vào lúc bấy 
giờ, tại trú xứ nọ có nhiều vị Tỳ-khưu cư ngụ. ở đó, vị Tỳ-khưu trưởng lão là 
người ngu dót, thiêu kinh nghiệm. Vi ây không biêt lê Uposatha, hay là hành 
sự Uposatha, hay là Giới bổn (JPātimokkha), hay là việc đọc tụng Giới bổn 
ịPãtimokkhà).

2. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã quy định 
rằng: 'Giới bổn ỤPãtỉmokkha) là trách nhiệm của vị Trưởng lão\ và vi Trưởng 
lão này của chúng ta thì ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, không biết lễ Uposatha, 
hay là hành sự Uposatha. hay là Giới bon (Pãtỉmokkhấ). hay là việc đọc tụng 
Giới bổn (Pãtimokkha), vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?" Các vị đã 
trình sự việc áy len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép ở nơi đó vị Tỳ-khiru nào kinh nghiệm, có 
năng lực thì Giới bổn (Pātimokkhaṃ là trách nhiệm của vị ấy.

3. Vào lúc bây giờ, vào ngày lê Uposatha, tại trú xứ nọ có nhiêu vi Tỳ-khưu 
ngu dốt, thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha. hay là 
hành sự Uposatha. hay là Giới bon (Patimokkho), hay là việc đọc tụng Giới 
bổn (Patimokkho). Các vị ấy đã thỉnh mời vi Trưởng lão rằng: “Thua ngài, 
xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhd)y Vị ấy đã nói như vầy: 
"Này các Đại dức, tôi không làm được y Các vị đã thỉnh mời vi Trưởng lão thứ 
nhì: "Thua ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bổn (Patimokkho)：' Vị ấy 
cũng đã nói như vầy: “Này các Đại dức, tôi không làm được.^, Các vị đã thỉnh 
mời vị Trưởng lão thứ ba: "Thua ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bổn 
(Pãtỉmokkhd)y Vi ấy cũng đã nói như vầy: “Này các Đại đức, tôi không làm 
dug" Bằng chính phương thức ấy, các vị đã thỉnh mời đến vị mới tu của hội 
chúng: "Xin Đại đức hãy đọc tụng Giới bổn (Patimokkho).'' Vị ấy cũng đã nói 
như vay: "Thua các ngài, tôi không làm dug"

4. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha, tại trú xứ nọ có 

nhiều vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha. hay là Giới bon (Patimokkho), hay là việc 
đọc tụng Giới bôn (Pātimokkhaṃ. Các vị ây thỉnh mời vị Trưởng lão răng: "Thua 
ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bôn (Pãtỉmokkhă)y Vị ây nói như vây: 
"Này các Đại đức, tôi không làm được y Các vị thỉnh mơi đến vị Trưởng lão 
thứ nhì: "Thua ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă)y Vị 
ấy cũng nói như vầy: “Này các Đại dức, tôi không làm được.,, Các vi thỉnh 
mời đen vi Trưởng lão thứ ba: "Thua ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới 
bổn (Patimokkho)Vị ấy cũng nói như vầy: "Này các Đại đức, tôi không làm 
được.,, Bằng chính phương thức ấy, các vị thỉnh mời đến vị mới tu của hội 
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chúng: "Xin Đại đức hãy đọc tụng Giới bổn (Patimokkho)Vị ấy cũng nói như 
vầy: "Thua các ngài, tôi không làm được.,,

Này các Tỳ-khun? ngay trong hôm ây, một vị Tỳ-khưu nên được các vị 
Tỳ-khưu ấy phái đi đến trú xứ lân cận [bảo rằng]: ''Này Đại đức, hãy đi và học 
thuộc lòng Giới bổn (Pãtimokkhă) một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở v3."

5. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Nên được phái đi bởi vị 
nào?" Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vi Tỳ-khưu trưởng lão ra lệnh cho vị Tỳ- 
khưu mới tu.

Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không đi. Các 
VỊ đã trình sự việc áy len đức The Tone

一 Này các Tỳ-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vi không bệnh 
không nên không đi; vị nào không đi thì phạm tội Dukkata.

6・ Sau đó, khi đã ngự tại Codanâvatthu theo như ý thích, đức Thế Tôn đã trở 
về lại thành Rājagaha. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị Tỳ-khưu đang đi 
khất thực rằng: “Thua ngài, là ngày thứ mấy của nửa tháng?^ Các vi Tỳ-khưu 
đã nói như vầy: “Này các đạo hữu, chúng tôi không biết." Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: "Các Sa-môn Thích tử này không biết đến việc tính toán 
[ngày] của nửa tháng thì những người này còn biêt được điêu tót đẹp gì khác 
nữa dây?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép học cách tính toán [ngày] của nửa tháng.
Khi ây, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: nào nên học cách tính toán 

[ngày] của nửa tháng?" Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khiru9 Ta cho phép toàn bộ tất cả đều học cách tính toán 

[ngày] của nửa tháng.
7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực rằng: 

“Thua ngài, có đến bao nhiêu vị Ty-kỊiưu?” Các vi Tỳ-khưu đã nói như vầy: 
“Này các đạo hữu, chúng tôi không biết." Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Các Sa-môn Thích tử này không biết lẫn nhau thì những người này 
còn biết được điều tốt đẹp gì khác nữa day?59 Các vi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đếm số các vị Tỳ-khưu.
Khi ấy, các vi Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Khi nào thì nên đếm số các vị 

Ty-khưu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ ưposatha, Ta cho phép hoặc là đếm số y

băng cách gọi tên, hoặc là cho rút thẻ.
8. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khiru không biết: "Hôm nay là ngày lễ 

Uposatho" nên đi khất thực ở làng xa. Các vị ấy trở lại trong khi Giới bổn 
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(Pātimokkhaṃ đang được đọc tụng, trở lại khi Giới bổn (Pãtimokkhă) vừa mới 
đọc tụng xong. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thông báo: "Hôm nay là ngày lễ Uposathay
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Nên được thông báo bởi vị 

nAo?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão thông báo vào lúc 

sáng sớm.
9. Vào lúc bấy giờ, có vị Trưởng lão nọ vào lúc sáng sớm đã không nhớ. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép thông báo vào lúc thọ thực.
Ngay cả vào lúc thọ thực, vị ây cũng đã không nhớ. Các vị đã trình sự việc 

ây lên đức The Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép lúc nào nhớ thì thông báo vào lúc ấy.
10. Vào lúc bây giờ, tại tru xứ nọ, nhà hành lê Uposatha bị rác bân. Các 

Tỳ-khưu vãng lai phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Vi sao các Tỳ-khưu lại 
không quét nhà hành lễ UposathăT" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép quét nhà hành lễ Uposatha,
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Vị nào nên quét nhà hành lễ 

UposathaT' Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép vị Tỳ-khiru trưởng lão ra lệnh cho vị Tỳ- 

khưu mới tu.
Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không quét. Các 

VỊ đã trình sự việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vi không bệnh 

không nên không quét; vị nào không quét thì phạm tội Dukkata.
11. Vào lúc bấy giờ, chỗ ngồi không được xếp đặt trong nhà hành lễ 

Uposatha. Các Tỳ-khưu ngồi trên nền nhà. Các phần thân thể và các y bị dơ 
ban. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép xép đặt chô ngôi trong nhà hành lê 
Uposatha.

Khi ấy5 các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Vị nào nên xếp đặt chỗ ngồi 
trong nhà hành lễ Uposatho Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão ra lệnh cho vị Tỳ- 
khưu mới tu.

Được ra lệnh bởi vi Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không xếp đặt. 
Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

- Này các Tỳ-khưu? khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vi không bệnh 
không nên không xếp đặt; vị nào không xếp đặt thì phạm tội Dukkata.
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12. Vào lúc bấy giờ, trong nhà hành lễ Uposatha không có đèn. Trong bóng 
tối, các vị Tỳ-khưu đạp nhầm cơ thể và luôn cả y nữa. Các vị đã trình sự việc 
ây len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thắp sáng đèn trong nhà hành lễ Uposatha.
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: nào nên thắp sáng đèn trong 

nhà hành lễ UposathaT' Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khtru trưởng lão ra lệnh cho vị Tỳ- 

khưu mới tu.
Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vi Tỳ-khưu mới tu vân không thăp 

sáng đèn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vị không bệnh không 

nên không thắp sáng đèn; vị nào không thắp sáng đèn thì phạm tội Dukkata.
13. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, các Tỳ-khưu thường trú không đem lại 

nước uống, không đem lại nước rửa. Các Tỳ-khưu vãng lai phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu thường trú không đem lại nước uống, không 
đem lại nước rửa?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đem lại nước uống, nước rửa.
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: nào nên đem lại nước uống, 

nước rửa?"
Các vi đã trình sự việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão ra lệnh cho vị Tỳ- 

khưu mới tu.
Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không đem lại. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khxru, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vị không bệnh 

không nên không đem lại; vị nào không đem lại thì phạm tội Dukkata.
14. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khtru ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lên 

đường đi xa đã không xin phép các vi thây tê độ và thây dạy học. Các vị đã trình 
sự việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhiều vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm lên đường đi xa không xin phép các vi thây tê độ và thây dạy học. Này 
các Tỳ-khưu, các vị thầy tế độ và thầy dạy học nên hỏi các vị ấy rằng: "Các 
ngươi sẽ đi đâu? Các ngươi sẽ đi với ai?"

15. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy nêu ra các 
vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm khác, này các Tỳ-khưu, các vị thầy tế độ và thầy 
dạy học không nên cho phép; nếu các vị cho phép thì phạm tội Dukkata. Và này 
các Tỳ-khưu5 [nếu] các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy không được các vị thầy 
tế độ và thầy dạy học cho phép mà vẫn đi thì phạm tội Dukkata.
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16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhiều vi Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành 
sự Uposatha. hay là Giới bổn (Patimokkho), hay là việc đọc tụng Giới bổn 
(Pãtimokkha). Nơi ấy có vi Tỳ-khưu khác đi đen là vị nghe nhiều, kinh điển

5 A > \ y y

được truyền thừa, rành rẽ vê Pháp, rành rẽ vê Luật, rành rẽ vê các đâu đê, là
bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự 
học tập. Này các Tỳ-khưu? vị Tỳ-khưu nọ nên được các vị Tỳ-khưu ấy tiếp đón e " 0 r

nông hậu, nên được quan tâm, nên được chăm sóc, nên được đem lại bột tăm, 
đất sét [để tắm], gỗ chà răng, nước rửa mặt. Nếu các vị không tiếp đón nồng 
hậu, quan tâm, chăm sóc, đem lại bột tăm, đát sét [đê tăm], gô chà răng, nước 
rửa mặt thì phạm tội Dukkata.

17. Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhiều vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha. Các vi ấy không biết lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha. hay là Giới bổn (Patimokkho), hay là việc 
đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy ngay 
trong hôm ấy nên phái một vi Tỳ-khưu đi đến trú xứ lân cận [bảo rằng]: "Này 
Đại dức, hãy đi và học thuộc lòng Giới bổn (Pãtỉmokkhă) một cách tóm tắt hoặc 
chi tiết rồi trở về." Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Này các Tỳ-khưu5 nêu không đạt được [như thê] thì nơi nào có các vị biêt vê lê 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha. hay là Giới bổn (Pãtỉmokkhă), hay là việc 
đọc tụng Giới bổn (Pãíimokkha). toàn bộ tất cả các vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến 
trú xứ ây; nêu các vị không đi thì phạm tội Dukkata.

18. Này các Tỳ-khiru, trường hợp nhiều vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm cư trú mùa mưa tại trú xứ nọ. Các vi ây không biêt lê Uposatha. hay 
là hành sự Uposatha, hay là Giới bon (Pātimokkhaṃ, hay là việc đọc tụng Giới 
bổn (Pātimokkhd). Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy ngay trong hôm ấy 
nên phái một vị Tỳ-khiru đi đến tru xứ lân cận [bảo rằng]: "Này Đại đức, hãy 
đi và học thuộc lòng Giới bổn (Pâtimokkhă) một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi 
trở về." Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ- 
khưu, nếu không đạt được [như thể] thì nên phái đi một vị Tỳ-khưu trong thời 
hạn bảy ngày [bảo rằng]: “Này Đại đức, hãy đi và học thuộc lòng Giới bổn 
(Patimokkho) một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở v2." Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu9 nếu không đạt được [như 
thế] thì các Tỳ-khưu ấy không nên cư trú mùa mưa tại trú xứ ấy. Nếu các vị ấy 
cư trú thì phạm tội Dukkata,

19. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu ràng:
一 Này các Tỳ-khưu5 hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Uposatha.
Khi được nói như thế, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
—Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu bị bệnh. Vị ấy không đến.
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一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh được trao ra sự trong 
sạch. Và này các Tỳ-khưu, nên trao ra như vây: Vi Tỳ-khưu bị bệnh ây nên đi 
đên gặp một vị Tỳ-khưu, nên đáp thượng y một bên vai, nên ngôi chôm hôm, 
chăp tay lên và nên nói như vây: "Tôi xin trao ra sự trong sạch. Hãy chuyên đạt 
Sự trong sạch của tôi. Hãy thông báo vê sự trong sạch của tôi.^, [Nêu] vị ây thê 
hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói thì sự trong 
sạch đã được trao ra. [Nếu] vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện bằng 
lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói thì sự trong sạch đã không được trao 
ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu, 
nêu không đạt được [như thê] thì nên dùng cái giường hoặc cái ghê khiêng vi 
Tỳ-khưu bị bệnh ây đên giữa hội chúng roi thực hiện lê Uposatha. Này các 
Tỳ-khưu, nếu các vi Tỳ-khiru chăm sóc bệnh khởi ý như vầy: "Nếu chúng ta 
di chuyển vị bi bệnh, dời khỏi vị trí thì bệnh sẽ trầm trọng hơn, hoặc sẽ gây tử 
vong", này các Tỳ-khira, không nên di chuyển vi bi bệnh khỏi vị trí. Hội chúng 
nên đi đến và thực hiện lễ Uposatho ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ 
Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata.

20. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch từ chính chỗ ấy ra đi [đến nơi khác] thì sự trong sạch nên được 
trao ra đến vị khác. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu 
vị chuyển đạt sự trong sạch ngay tại chỗ ấy hoàn tục, từ trần, được biết là vị 
[xuông] Sa-di, được biêt là người đã xả bỏ sự học tập, được biêt là vi phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bi loạn trí, được biết là vị bị thọ 
khổ hành hạ, được biết là vi bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là 
vị bị án treo vê việc không sửa chữa lôi, được biêt là vị bị án treo vê việc không 
từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ- 
khưu], được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là 
kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là 
kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm 
chảy máu [đức Phật], được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch nên được trao 
ra đến vi khác.

21. Này các Tỳ-khiru, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại ra đi [đến nơi khác] thì sự trong sạch vẫn 
chưa được chuyển đạt. Này các Tỳ-khưu5 khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu 
vị chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, ...(nt)..・ 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch vẫn chưa được chuyển đạt.

22. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nêu vi chuyên đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ra đi [đến nơi khác] thì sự trong sạch 
đã được chuyển đạt. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị 
chuyên đạt sự trong sạch đã đên được hội chúng roi hoàn tục, từ trân, ...(nt)..・ 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch đã được chuyển đạt.



II. CHƯƠNG ƯPOSATHA ❖ 145

23. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi lơ 
đễnh nên không thông báo, rồi nhập đinh nên không thông báo thì sự trong sạch 
đã được chuyển đạt. Vi chuyển đạt sự trong sạch không bị phạm tội.

24. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng roi co ý không thông báo thì sự trong sạch 
đã được chuyên dạt, và vi chuyên đạt sự trong sạch bị phạm tội Dukkata.

25. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khiru rằng:
一 Này các Tỳ-khưu9 hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện hành sự.
Khi được nói như thế, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu bi bệnh. Vị ấy không đến.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vi Tỳ-khưu bị bệnh được trao ra sự tùy 

thuận. Và này các Tỳ-khưu, nên trao ra như vầy: Vị Tỳ-khưu bi bệnh ấy nên đi 
đến gặp một vị Tỳ-khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên và nên nói như vầy: "Tôi xin trao ra sự tùy thuận. Hãy chuyển đạt 
sự tùy thuận của toi. Hãy thông báo về sự tùy thuận của t6i." [Nấu] vị ấy thể 
hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói thì sự tùy 
thuận đã được trao ra. [Nếu] vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện 
bằng lời nói5 không thể hiện bằng thân và lời nói thì sự tùy thuận đã không 
được trao ra. Nêu việc ây đạt được như thê, việc ây như vậy là tót đẹp. Này các 
Tỳ-khưu5 nếu không đạt được [như thế] thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế 
khiêng vị Tỳ-khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng rồi thực hiện hành sự. Này 
các Tỳ-khưu, nêu các vị Tỳ-khưu chăm sóc bệnh khởi ý như vây: "Nêu chúng 
ta di chuyển vi bị bệnh dời khỏi chỗ thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây 
tử vong”，này các Tỳ-khưu, không nên di chuyển vị bi bệnh dời khỏi chỗ. Hội 
chúng nên đi đến và thực hiện hành sự ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện 
hành sự bởi hội chúng theo phe nhóm; vi nào thực hiện thì phạm tội Dukkata.

26. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nêu vị chuyên đạt sự 
tùy thuận từ chính chỗ ấy ra đi [đến nơi khác] thì sự tùy thuận nên được trao ra 
đến vị khác. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển 
đạt sự tùy thuận ngay tại chô ây hoàn tục, từ trân, được biêt là vị [xuồng] Sa-di, 
được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được 
biết là vị bi điên, được biết là bi loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ5 được 
biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về 
việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], được biết 
là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được 
biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Tỳ- 
khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức 
Phật], được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận nên được trao ra đến vị khác.
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27. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vi chuyển đạt 
sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại ra đi [đến nơi khác] thì sự tùy thuận vẫn 
chưa được chuyên dạt, Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nêu 
vị chuyển đạt sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần,…(nt)… 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận vẫn chưa được chuyển đạt.

28. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt
rj \ r- Ji- Ấ — :

sự tùy thuận đã đên được hội chúng roi ra đi [đên nơi khác] thì sự tùy thuận đã 
được chuyển đạt. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, ...(nt)..・ 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt.

29. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra? nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi lơ 
đễnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo thì sự tùy thuận 
đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự tùy thuận không bi phạm tội.

30. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo, thì sự tùy thuận 
đã được chuyên đạt và vi chuyên đạt sự tùy thuận bi phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào ngày lễ Uposatha, vị trao ra sự trong sạch [đong 
thời] trao ra sự tùy thuận [phòng khi] hội chúng có hành sự cần được thực hiện.

31. Vào lúc bây giờ, nhăm ngày lê Uposatha, các thân quyên đã năm giữ lại 
vị Tỳ-khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ uposatha, các thân quyến 
năm giữ vi Tỳ-khưu lại. Các thân quyên ây nên được các Tỳ-khưu nói như vây: 
"Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vi Tỳ-khưu này trong chốc lát, đến 
khi nào vị Tỳ-khưu này thực hiện lễ Uposatha xong." Nếu việc ấy đạt được như 
thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], các thân quyến 
ấy nên được các Tỳ-khưu nói như vầy: "Này các ngài, các ngài hãy tránh sang 
một bên trong chốc lát, đến khi nào vị Tỳ-khưu này trao ra sự trong sạch xong.” 
Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được 
[như thế], các thân quyến ấy nên được các Tỳ-khưu nói như vầy: "Này các ngài, 
các ngài hãy dẫn vị Tỳ-khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát, đến khi nào 
hội chúng thực hiện lê Uposatha xong.” Nêu việc ây đạt được như thê, việc ây 
như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], vẫn không nên thực hiện lễ 
Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vi nào thực hiện thì phạm tội Dukkata.

32. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha. các đức vua nắm 
giữ vị Tỳ-khưu lại. ...(nt)..・ Các kẻ trộm cướp nắm giữ ...(nt)..・ Những kẻ bất 
lương nắm giữ ...(nt)... Những kẻ đối nghịch Tỳ-khưu nắm giữ vị Tỳ-khưu lại. 
Những kẻ đối nghịch Tỳ-khưu ấy nên được các Tỳ-khưu nói như vầy: "Này các 
ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị Tỳ-khưu này trong chốc lát đến khi nào vị 
Tỳ-khưu này thực hiện lễ Uposatha xong." Nếu việc ấy đạt được như thế, việc 
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ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], những kẻ đối nghịch Tỳ- 
khưu ấy nên được các Tỳ-khưu nói như vầy: "Này các ngài, các ngài hãy tránh 
sang một bên trong chốc lát, đến khi nào vị Tỳ-khưu này trao ra sự trong sạch 
xong." Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không 
thể đạt được [như thế], những kẻ đối nghịch Tỳ-khưu ấy nên được các Tỳ-khưu 
nói như vầy: “Này các ngài, các ngài hãy dẫn vị Tỳ-khưu này ra khỏi ranh giới 
trong chốc lát, đến khi nào hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong." Nếu việc 
ây đạt được như thê, việc ây như vậy là tót đẹp. Nêu không thê đạt được [như 
thế], vẫn không nên thực hiện lễ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội Dukkata.

33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng có việc cân phải làm.
Khi được nói như thế, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu tên Gagga bị điên. Vị ấy không đến.
34. 一 Này các Tỳ-khưu, đây là hai trường hợp bị điên. Có vị Tỳ-khưu điên 

có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội 
chúng có khi không nhớ và có vị hoàn toàn không nhớ. [Có vị] có khi đi đến 
lễ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng có khi 
không đi đến và có vị không bao giờ đi đến.

35. Này các Tỳ-khưu, trườnẹ hợp vị bị điên nào có khi nhớ đến lễ Uposatha 
có khi không nhớ, có khi nhớ đen hành sự của hội chúng có khi không nhớ; có 
khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng 
có khi không đi đến, này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý về bệnh 
điên đến vị bị điên có hình thức như thế. Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho như 
vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

36. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Gagga này bi 
điên, có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ; có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi đến, có 
khi đi đến hành sự của hội chúng có khi khônệ đi đến. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đong ý về bệnh điên đến Tỳ-khiru 
Gagga là vị bi điên - vị Tỳ-khiru Gagga có thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể 
không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không nhớ; có 
thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không đi đến - hội chúng dầu có Gagga hay không có Gagga 
vẫn có the thực hiện lễ Uposatha. vẫn có the thực hiện hành sự của hội chúng. 
Đây là lời đề nghị.

37. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Gagga này bi 
điên, có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ; có khi đi đen lễ Uposatha có khi không đi đen, có 
khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Hội chúng ban cho sự 
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đồng ý về bệnh điên đến Tỳ-khưu Gagga là vi bi điên - vi Tỳ-khưu Gagga có 
thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thê không nhớ; có thê đi đên lê Uposatha hoặc có thê không đi 
đên, có thê đi đên hành sự của hội chúng hoặc có thê không đi đên - hội chúng 
dầu có Gagga hay không có Gagga sẽ thực hiện lễ Uposatha. sẽ thực hiện hành 
sự của hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về bệnh điên đến 
Tỳ-khưu Gagga là vi bị điên - vị Tỳ-khiru Gagga có thể nhớ đến lễ Uposatha 
hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thể 
không nhớ; có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi đến, có thể đi đến 
hành sự của hội chúng hoặc có thê không đi đên - hội chúng dâu có Gagga hay 
không có Gagga sẽ thực hiện lễ Uposatha, sẽ thực hiện hành sự của hội chúng 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thê nói lên.

38. Sự đồng ý về bệnh điên đã được hội chúng ban đến Tỳ-khưu Gagga là vị 
bị điên - vị Tỳ-khiru Gagga có thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, 
có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không nhớ; có thể đi đến lễ 
Uposatha hoặc có thể không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc 
có thể không đi đến - hội chúng dầu có Gagga hay không có Gagga sẽ thực hiện 
lễ Uposatha, sẽ thực hiện hành sự của hội chúng. Sự việc được hội chúng đồng 
ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay."

39. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ? vào ngày lê ưposatha có bôn vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khixu ấy đã khởi ý điều này: "Đức Thế Tôn đã quy 
đinh rằng: 'Nên thực hiện lễ Uposatho" và chúng ta là bốn người. Vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ ưposatha như thế nào?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha) đối với 
bốn vi.

40. Vào lúc bấy giờ, tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha có ba vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng Giới bôn (Pãtimokkhă) đôi với bôn vị và chúng ta là ba người. 
Vậy chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nao?^ Các vị đã trình sự việc 
ay len đức The Ton.

一 Này các Ty-khxru? Ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong 
sạch đối với ba vi. Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như vầy: Các vị Tỳ-khưu 
ấy cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

41. “Xin các Đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Uposatha [vào 
ngày mười lăm]. Nếu là thời điểm thích hợp cho các Đại đức, chúng ta nên thực 
hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch [với nhau].” Vị Tỳ-khưu trưởng lão nên 
đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói với các vị 
Tỳ-khưu ây như vây: "Này các Sư đệ, tôi được trong sạch, các vi hãy ghi nhận 
về tôi: 'Là vi trong sạch/ Này các Sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi 
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nhận vê tôi: 'Là vi trong sạch.' Này các Sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy 
ghi nhận về tôi: 'Là vị trong sạch.'"

42. Vi Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên và nên nói với các vị Tỳ-khưu ây như vây: “Bạch các ngài, tôi được 
trong sạch, các vị hãy ghi nhận vê tôi: 'Là vi trong sạch/ Bạch các ngài, tôi 
được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: 'Là vi trong sạch/ Bạch các ngài, 
tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: Tà vi trong sạch.9,9

43. Vào lúc bấy giờ, tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha có hai vi Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Bức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhaṃ đối với bốn vị5 [cho phép] thực hiện lễ 
Uposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị và chúng ta là hai người. Vậy 
chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nao?^ Các vi đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện lễ Uposatha ■ bày tỏ sự trong 
sạch đối với hai vị. Và này các Tỳ-khưu? nên thực hiện như vầy: Vị Tỳ-khưu 
trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên 
nói với vị Tỳ-khưu mới tu như vầy: "Này Sư đệ9 tôi được trong sạch, Sư đệ hãy 
ghi nhận về tôi: 'Là vị trong sạch/ Này Sư đệ, tôi được trong sạch, Sư đệ hãy 
ghi nhận về tôi: Tà vị trong sạch.' Này Sư đệ, tôi được trong sạch, Sư đệ hãy 
ghi nhận về tôi: 'Là vi trong sạch.9,9

44. Vị Tỳ-khiru mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên và nên nói với vi Tỳ-khưu trưởng lão như vầy: “Bạch ngài, tôi được 
trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: 'Là vị trong sạch.' Bạch ngài, tôi được 
trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: 'Là vị trong sạch.  Bạch ngài, tôi được 
trong sạch, ngài hãy ghi nhận ve tôi: 'Là vi trong sạch."'

5

45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha có một vi Tỳ- 
khưu cư ngụ. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă) đối với bốn vi, [cho phép] thực hiện lễ 
Uposatha, bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị, [cho phép] thực hiện lễ Uposatha. 
bày tỏ sự trong sạch đoi với hai vi và ta chỉ có một mình. Vậy ta nên thực hiện 
lễ Uposatha như thế nào?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

46. 一 Này các Tỳ-khiru5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha 
có một vi Tỳ-khưu cư ngụ. Này các Tỳ-khưu? chỗ nào các vi Tỳ-khưu thường 
quay trở về là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị Tỳ-khưu ấy 
nên quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống, nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngồi, 
nên thắp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các Tỳ-khưu khác đi đến thì nên 
thực hiện lê Uposatha với các vị ây; nêu không có ai đi đên thì nên chú nguyện 
rằng: "Hôm nay là lễ Uposatha của t6i", nếu không chú nguyện thì phạm tội 
Dukkata.
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47. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ở nơi có bốn vị Tỳ-khưu cư ngụ, không 
nên chuyển đạt sự trong sạch của một vị rồi đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhd) 
bởi ba vi; nếu các vị đọc tụng thì phạm tội Dukkaịa. Này các Tỳ-khưu, trường 
hợp ở nơi có ba vị Tỳ-khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của 
một vị rồi thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch bởi hai vị; nếu các vị 
thực hiện thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khiru, trường hợp ở nơi có hai vi 
Tỳ-khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của một vi rồi chú nguyện 
bởi một vi; nếu chú nguyện thì phạm tội Dukkata.

48. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi phạm tội vào ngày lễ Uposatha. 
Khi ấy, vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã quy đinh rằng: 'Vị 
bi phạm tội khônẹ nên tiến hành lễ Uposatho" và ta thì bị phạm tội. Vậy ta nên 
thực hành như thê nào?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

49. 一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bi phạm tội vào ngày lễ 
Uposatha. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến gặp một vị Tỳ-khưu, 
nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên và nên nói 
như vầy: "Bạch Đại đức, tôi đã phạm tội tên [như vầy], tôi xin thú nhận tội ấy.” 
Vị kia nên nói rằng: "[Đại đức] có thấy [tội ấy] kh6ng?" "Thua có, tôi thấy." 
"[Đại đức] hãy thu thúc trong tương lai.'，

50. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lễ Uposatha, Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấỵ nên đi đến gặp một 
vị Tỳ-khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chom hổm, nên chap tay 
lên và nên nói như vầy: “Bạch Đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm [một] tội 
tên [như vầy]. Khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi, khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy." 
Nói xong thì nên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng nghe Giới bổn (Patimokkho), 
nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy.

51. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trình báo tội [đã phạm] 
giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khmi, không được trình báo tội [đã phạm] giống nhau; vi nào 
trình báo thì phạm tội Dukkata.

52. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ghi nhận tội [đã phạm] 
giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không được ghi nhận tội [đã phạm] giống nhau; vị nào 
ghi nhận thì phạm tội Dukkata.

53. Vào lúc bây giờ, trong lúc Giới bôn (Pātimokkha) đang được đọc tụng, 
có vị Tỳ-khưu nọ nhớ ra tội. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức 
Thế Tôn đã quy định rằng: 'Vị bị phạm tội khônẹ nên tiến hành lễ Uposatho" và 
ta thì bị phạm tội. Vậy ta nên thực hành như the nAo?” Các vi đã trình sự việc 
ay len đức The Ton.

54. - Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu nhớ ra tội trong lúc Giới 
bổn (Pãtỉmokkhă) đang được đọc tụng. Này các Tỳ-khưu9 vị Tỳ-khưu ấy nên 
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nói với vị Tỳ-khưu bên cạnh như vây: "Bạch Đại dức, tôi đã phạm tội tên [như 
vầy]. Sau khi đứng dậy khỏi đây, tôi sẽ sửa chữa tội ấy." Nói xong thì nên tiến 
hành lễ Uposatha, nên lắng nghe Giới bổn (Pātimokkhaṃ, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy.

55. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
trong lúc Giới bổn (Patimokkho) đang được đọc tụng. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ- 
khưu ây nên nói với vi Tỳ-khưu bên cạnh như vây: "Bạch Đại đức, tôi có nghi 
ngờ về sự phạm [một] tội tên [như vầy]. Khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi, khi ấy 
tôi sẽ sửa chữa tội ấy." Nói xong thì nên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng nghe 
Giới bổn (Pãtỉmokkhă), nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha 
chỉ vì nguyên nhân ấy.

56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức 
Thế Tôn đã quy định rằng: 'Không nen trình báo tội [đã phạm] giống nhau, 
không nên ghi nhận tội [đã phạm] giống nhau' và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình 
Sự việc ây len đức The Ton.

57. -Này các Tỳ-khxru, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha. toàn 
bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các Tỳ-khưu, ngay trong hôm ấy, 
các vi Tỳ-khưu ấy nên phái một vi Tỳ-khưu đi đến trú xứ lân cận [bảo rằng]: 
"Này Đại dức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ 
sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của Đại dức.” Nếu việc ấy đạt được như 
thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khiru, nếu không đạt được [như thế] 
thì hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

r

58. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào [hội chúng] nhìn thấy vi Tỳ-khưu khác 
trong sạch không phạm tội, khi ấy [hội chúng] sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị ấy.” Nói xong thì lễ Uposatha nên được tiến hành, Giới bổn 
(Pātimokkhaṃ nên được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ 
Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy.

59. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha. toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ vê sự phạm tội giông nhau. Hội chúng cân được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: "Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ về sự phạm tội 
giông nhau, khi nào dứt khỏi hoài nghi khi ây [hội chúng] sẽ sửa chữa tội ay.  
Nói xong thì lễ Uposatha nên được tiến hành, Giới bổn (Pãtimokkha) nên được 
đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên 
nhân ấy.
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60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, khi đã vào mùa an cư mưa, 
hội chúng đã phạm tội giông nhau. Này các Tỳ-khưu, các vi Tỳ-khưu ây nên 
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phái một vị Tỳ-khưu ngay trong hôm ây, đi đên trú xứ lân cận [bảo răng]: "Này 
Đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa 
chữa lại tội ây trong sự hiện diện của Đại dức.” Nêu việc ây đạt được như thê, 
việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu? nếu không đạt được [như thế] thì 
nên phái đi một vị Tỳ-khưu trong thời hạn bảy ngày [bảo rang]: "Này Đại dức, 
hãy đi và sau khi sửa chữa tội ây hãy quay trở vê, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội 
ấy trong sự hiện diện của Đại dúrc."

61. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ? toàn bộ hội chúng đã phạm tội giông 
nhau. Hội chúng ấy không biết ten và loại của tội ấy. ở đó, có vi Tỳ-khxru khác 
đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ 
vê Luật, rành rẽ vê các đâu đê, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm 
nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Có vi Tỳ-khưu nọ đã đi đến gặp vị Tỳ- 
khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:

62. - Thưa Đại đức, vi hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội 
tên gì?

Vị ấy đã nói như vầy: "Này Đại dức, vi hành động như vầy và như vầy thì 
vị ấy phạm tội tên này. Này Đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi hãy sửa 
chữa tội ấy." Vj nọ đã nói như vầy: “Thua Đại đức, không phải chỉ mình tôi 
đã phạm tội ấy. Toàn bộ hội chúng này đã phạm tội ấy." Vị ấy đã nói như vầy: 
"Này Đại dức, người khác phạm tội hay không phạm tội thì điều gì sẽ xảy ra 
cho ngươi? Này Đại đức, ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình di.”

63. Khi ây, vi Tỳ-khưu nọ sau khi đã sửa chữa tội ây theo lời khuyên của 
vị Tỳ-khưu ấy rồi đã đi đến gặp các vị Tỳ-khưu kia, sau khi đến đã nói với các 
vi Tỳ-khưu kia điêu này: "Này các Đại đức, nghe nói vị hành động như vây 
và như vầy thì vị ấy phạm tội tên này. Này các Đại dức, các vị đã phạm tội tên 
này, các vị hãy sửa chữa tội ấy." Khi ấy, các vị Tỳ-khưu kia đã không muốn sửa 
chữa tội ây theo lời khuyên của vi Tỳ-khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức The Ton.

64. 一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, toàn bộ hội chúng đã 
phạm tội giống nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ấy. ở đó9 có 
vi Tỳ-khiru khác đi đến là vi nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về 
Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu dề, la bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Có vị Tỳ-khưu nọ đã đi 
đến gặp vi Tỳ-khưu ấy, sau khi đến nói với vị Tỳ-khưu ấy như vầy: "Thua Đại 
đức, vị hành động như vây và như vây thì vị ây phạm tội tên gi?” Vị ây nói như 
vây: uNày Đại dức, vị hành động như vây và như vây thì vị ây phạm tội tên này. 
Này Đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi hãy sửa chữa tội ấy." Vị nọ nói 
như vầy: “Thua Đại đức, không phải chỉ mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn bộ hội 
chúng này đã phạm tội ấy." Vị ấy nói như vầy: "Này Đại dức, người khác phạm 
tội hay không phạm tội thì điều gì sẽ xảy ra cho ngươi? Này Đại dức, ngươi 
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hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình di." Này các Tỳ-khưu? nêu sau khi sửa 
chữa tội theo lời khuyên của vị Tỳ-khưu ấy, vị Tỳ-khưu nọ đã đi đen gặp các 
vị Tỳ-khiru kia, sau khi đến đã nói với các vi Tỳ-khưu kia như vầy: "Này các 
Đại đức, nghe nói vi hành động như vây và như vây thì vị ây phạm tội tên này. 
Này các Đại dức, các vi đã phạm tội tên này, các vị hãy sửa chữa tội ấy." Này 
các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu kia sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị Tỳ- 
khưu nọ, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị không chịu 
sửa chữa, vi Tỳ-khưu nọ không nên khuyên các vi Tỳ-khưu ấy [vì họ] không 
có mong muốn.

Dứt tụng phẩm Codanâvatthu.

1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ? vào ngày lễ Uposatha, có nhiều vị Tỳ- 
khưu thường trú đã tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết 
rằng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng làr A

đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhát, roi đã thực 
hiện lễ Uposatha và đã đọc tụng Giới bổn (Pâtỉmokkhă). Trong khi Giới bổn 
(Patimokkho) đang được đọc tụng bởi các vi ấy, có các Tỳ-khxru thường trú khác 
[có số lượng] nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

2. 一 Này các Tỳ-khưu? trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường tru khác chưa đi đến.” Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă). Trong khi Giới bổn 
(Pâtỉmokkhă) đang được đọc tụng bởi các vi ây, có các Tỳ-khưu thường tru 
khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này các Tỳ-khưu, Giới bôn (Pātimokkha) 
nên được đọc tụng lại bởi các vi Tỳ-khưu ây. Vô tội đôi với các vị đọc tụng. (1)

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khiru thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vi ấy không biết 
rằng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ 
Uposatha và đọc tụng Giới bôn (Patimokkho). Trong khi Giới bôn (Pātimokkhaṃ 
đang được đọc tụng bởi các vi ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] 
tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần 
còn lại nên được lắng nghe. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (2)

4. Này các Tỳ-khmi? trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là bôn vi hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
rằng: "Có những Tỳ-khxru thường trú khác chưa đi den." Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhát, roi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha). Trong khi Giới bổn
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(Patimokkho) đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khmi thường trú z r A z
khác [có sô lượng] ít hơn đi đên. Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tót 
đẹp, phân còn lại nên được lăng nghe. Vô tội đôi với các vị đọc tụng. (3)

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khiru thường tru tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "Có những Tỳ-khiru thường tru khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhd). Khi Giới bổn (Patimokkho) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số 
lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, Giới bổn ỤPãtimokkhd) nên được 
đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ấy. Vô tội đối với các vi đọc tụng. (4)

6. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ? vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khiru thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: CÓ những Tỳ-khiru thường trú khác chưa đi đến.,, Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, roi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhă). Khi Giới bổn (Pãtimokkhd) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số 
lượng] tương đương đi đên. Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tót đẹp, 
sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với 
các vị đọc tụng. (5)
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7. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khiru thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhát, roi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Khi Giới bổn (Pâtỉmokkhă) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các Tỳ-khiru thường trú khác [có số

. • : z Ạ < • J*. r
lượng] ít hơn đi đên. Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tót đẹp, sự 
trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các 
vị đọc tụng. (6)

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
rằng: "C6 những Tỳ-khiru thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Khi Giới bổn (Patimokkho) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa đứng lên, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu9 
Giới bôn (Pãtimokkhă) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ây. Vô tội đôi 
với các vi đọc tụng. (7)

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
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rằng: "Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.,, Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă), Khi Giới bổn (Pâtimokkhă) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa đứng lên, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi đên. Phân đã được đọc 
tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (8)

10. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại tru xứ nọ? vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bon vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãíimokkha). Khi Giới bổn (Pãtimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa đứng lên, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là 
đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của 
các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (9)

11. Này các Tỳ-khưu? trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha). Khi Giới bổn {Pãtỉmokkhd) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã đứng lên, có các 
Tỳ-khiru thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, 
Giới bổn (Pãtỉmokkhd) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ấy. Vô tội đối 
với các vị đọc tụng. (10)

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bon vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường tru khác chưa đi đến.^, Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bon (Pãtỉmokkha). Khi Giới bon (Pâtỉmokkhă) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã đứng lên, có các 
Tỳ-khưu thường tru khác [có số lượng] tương đương đi đến. Phần đã được đọc 
tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện 
diện của các vi ấy. Vô tội đoi với các vị đọc tụng. (11)

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bon vi hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Khi Giới bổn (Pãtỉmokkhă) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vi ở tập thể đã đứng lên, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là 
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đã được đọc tụng tốt dẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của 
các vi ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (12)

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Uposaíha. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
rằng: UCÓ những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă). Khi Giới bổn (Pãtỉmokkhă) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vi ấy, toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các Tỳ- 
khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, Giới 
bổn (Pātimokkhaṃ nên được đọc tụng lại bởi các vi Tỳ-khưu ấy. Vô tội đối với 
các vị đọc tụng. (13)

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khxru thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
răng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đên.^^ Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ ưposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Khi Giới bổn (Patimokkho) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, toàn bộ tập thê đã đứng lên, có các Tỳ- 
khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng 
là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện 
của các vi ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (14)

16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pātimokkha). Khi Giới bổn (Patimokkho) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, toàn bộ tập thê đã đứng lên, có các Tỳ- 
khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã 
được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các 
vi ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (15)

Dứt mười lăm trường hợp vô tội.

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: "C6 
những Tỳ-khiru thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực hiện lễ 
Uposatha và đọc tụng Giới bổn (JPātimokkha). Trong khi Giới bổn (Pãtimokkhă) 
đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] 
nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, Giới bổn (Patimokkho) nên được đọc tụng 
lại bởi các vi Tỳ-khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (1)
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2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khiru thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biêt là phe nhóm, roi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhd). Trong khi Giới 
bổn (Pãtimokkha) đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường 
trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tót đẹp, phân còn lại nên được lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
Dukkata. (2)

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ5 vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khiru thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Trong khi Giới bổn 
(Patimokkho) đang được đọc tụng bởi các vi ấy, có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, phân còn lại nên được lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (3)

4. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vi ấy biết rằng: "C6 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhă). Khi Giới bổn (Pãtimokkhă) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, ...(nt)..・ trong khi tập thể chưa đứng lên 
・..(nt)..・ một số vị ở tập thể đã đứng lên ...(nt)..・ toàn bộ tập thể đã đứng lên thì 
có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn …(nt)..・[c6 số lượng] 
tương đương ...(nt)... [có sô lượng] ít hơn đi đên. Phân đã được đọc tụng là đã 
được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các 
vị ấy. Các vi đọc tụng phạm tội Dukkata. (4-15)

Dứt mười lăm trường hợp 
là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm.

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: "C6 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đên.,, Các vi ây có sự nghi ngờ răng: 
“Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phEp?” rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă). Trong khi Giới bổn 
(Pātimokkhaṃ đang được đọc tụng bởi các vi ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác 
[có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này các Tỳ-khưu, Giới bôn (Patimokkho) nên 
được đọc tụng lại bởi các vi Tỳ-khiru ấy. Các vi đọc tụng phạm tội Dukkata, (1)
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2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ây biêt răng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vi ấy có sự nghi ngờ 
rằng: "Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?" 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhd). Trong khi Giới 
bổn (Patimokkho) đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường 
trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vi đọc tụng phạm tội 
Dukkata. (2)

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vi hoặc hơn. Các vị ây biêt răng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: "Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?" 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãíimokkha). Trong khi Giới 
bôn (Pãtimokkhd) đang được đọc tụng bởi các vị ây, có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vi đọc tụng phạm tội Dukkata. (3)

4. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ5 vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vi ấy có sự nghi ngờ 
rằng: "Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?" 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhaṃ. Khi Giới bổn 
(Pātimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy ...(nt)... trong khi tập thể 
chưa đứng lên ...(nt)..・ một số vị ở tập thể đã đứng len ...(nt)... toàn bộ tập thể 
đã đứng lên thì có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn ...(nt)..・ 
[có sô lượng] tương đương ...(nt)... [có sô lượng] ít hơn đi đên. Phân đã được 
đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (4-15)

Dứt mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ.

L Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ>khưu thường tru khác chưa đi đến”, [nghĩ rằng]: "Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng Giới bôn (Pãtimokkhă). Trong khi Giới bôn (Pãtỉmokkhă) đang được đọc 
tụng bởi các vi ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi 
đến. Này các Tỳ-khưu, Giới bổn {Pãtimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các vị 
Tỳ-khưu ấy. Các vi đọc tụng phạm tội Dukkata. (1)
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2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: “C6 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi dên'1 [nghĩ răng]: "Lê Uposatha vân 
được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta", các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng 
Giới bổn (Pãtimokkha). Trong khi Giới bổn (Patimokkho) đang được đọc tụng 
bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi 
đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được 
lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata, (2)

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến", [nghĩ rằng]: "Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đôi với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngân ngại roi thực hiện lê Uposatha và đọc 
tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhd). Trong khi Giới bổn (Pãtỉmokkhă) đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng 
nghe. Các vi đọc tụng phạm tội Dukkata, (3)

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vi ấy biết rằng: "C6 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến", [nghĩ rằng]: "Lễ Uposatha vẫn 
được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta", các vi bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng 
Giới bon (Pãtỉmokkhă). Khi Giới bon (Patimokkho) vừa được đọc tụng xong 
bởi các vị ấy ...(nt)... trong khi tập thể chưa đứng lên ...(nt)... một số vị ở tập thể 
đã đứng lên ...(nt)... toàn bộ tập thể đã đứng lên thì có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có sô lượng] nhiêu hơn ...(nt)... [có sô lượng] tương đương ...(nt)... [có 
số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt dẹp, sự 
trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội Dukkata. (4-15)

Dứt mười lăm trường họp bỏ qua sự ngần ngại.

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.'： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vi ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Trong 
khi Giới bổn (Pãtimokkhă) đang được đọc tụng bởi các vi ấy5 có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu5 Giới bổn 
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(Pãtỉmokkhă) nên được đọc tụng lại bởi các vi Tỳ-khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội Thuỉlaccaya.

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vi ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.'： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (JPātimokkha). Trong 
khi Giới bổn (Patimokkho) đang được đọc tụng bởi các vi ấy, có các Tỳ-khưu 
thường tru khác [có sô lượng] tương đương đi đên. Phân đã được đọc tụng là đã 
được đọc tụng tót đẹp, phân còn lại nên được lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm 
tội Thullaccaya,

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ UposatNa, có 
nhiều Tỳ-khiru thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.'： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Trong 
khi Giới bổn (JPātimokkha) đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tót đẹp, phân còn lại nên được lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
Thullaccaya.

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khmi thường trú khác chưa đi đến.,, Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vị 2y?” roi thực hiện lê Uposatho và đọc tụng Giới bôn (Pātimokkha). Khi 
Giới bổn (Patimokkho) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các Tỳ-khxru 
thường trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này các Tỳ-khưu, Giới bôn 
(Pãtimokkhà) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ấy. Các vi đọc tụng 
phạm tội Thullaccaỵa.

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vi 2y?" roi thực hiện lê Uposatha và đọc tụng Giới bôn (Pãtỉmokkhă), Khi 
Giới bổn (Patimokkho) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi đên. Phân đã được đọc tụng là 
đã được đọc tụng tốt dẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của 
các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya,

6・ Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng:
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“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.,, Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vi ấy?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă). Khi 
Giới bổn (Patimokkho) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có sô lượng] ít hơn đi đên. Phân đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Các vi đọc tụng phạm tội Thullaccaya.

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khmi thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vi ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ răng]: "Các vị này tiêu mat đi! Các vị này biên mat đi! Ai mà cân đên các 
vị ấy?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă). Khi Giới 
bon (Patimokkho) vừa được đọc tụng xong bởi các vi ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các Tỳ-khưu thường tru khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này 
các Tỳ-khưu, Giới bổn (Patimokkho) nên được đọc tụng lại bởi các vi Tỳ-khưu 
ấy. Các vi đọc tụng phạm tội Thullaccaya.

8. Này các Tỳ-khiru, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ây biêt răng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.,, Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: uCác vị này tiêu mất đi! Các vi này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vị ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Khi 
Giới bôn (Pâtimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vi ây, trong khi tập thê 
chưa đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi 
đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya.

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ5 vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ

、 . r . .人 ỉ : 、 r
[nghĩ răng]: "Các vi này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân đên các 
vị ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha). Khi Giới 
bổn (Pãtimokkhă) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã r
được đọc tụng là đã được đọc tụng tót đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong 
sự hiện diện của các vi ấy. Các vi đọc tụng phạm tội Thullaccaya,

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ5 vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ây biêt răng: 
“C6 những Tỳ-khiru thường trú khác chưa đi đến.'： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rang]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vi này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vi 备y?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pātimokkha). Khi Giới 
bôn (Patimokkho) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, một sô vị ở tập thê đã 
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đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này 
các Tỳ-khưu, Giới bổn (Pãtỉmokkhă) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu 
ấy. Các vi đọc tụng phạm tội Thullaccaya.

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ răng]: "Các vi này tiêu mát đi! Các vị này biên mat đi! Ai mà cân đên 
các vi ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). 
Khi Giới bôn (Pãtỉmokkhă) vừa được đọc tụng xong bởi các vị áy, một sô vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương 
đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong 
sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vi ấy. Các vi đọc tụng phạm 
tội Thullaccaya.

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ

、 . r . 9 r r : \ f

[nghĩ răng]: "Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân đên các 
vị ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Patimokkho). Khi Giới 
bổn (Patimokkho) vừa được đọc tụng xong bởi các vi ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong 
sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya.

13. Này các Tỳ-khiru, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.,, Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vi này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vị ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă). Khi 
Giới bổn (Pâtỉmokkhă) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này 
các Tỳ-khưu, Giới bon (Pâtỉmokkhă) nên được đọc tụng lại bởi các vi Tỳ-khưu 
ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya.

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: “Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vi gy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pâtỉmokkhă). Khi 
Giới bon (Pātimokkhd) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể 
đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. 
Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tót đẹp, sự trong sạch nên được bày 
tỏ trong sự hiện diện của các vi ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya.
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15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vi ây biêt răng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ răng]: "Các vị này tiêu mat đi! Các vị này biên mat đi! Ai mà cân đên 
các vi ấy?" rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bổn (Pātimokkha). Khi 
Giới bổn (Pātimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vi ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các Ty-khiru thường trú khác [có so lượng] ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong 
sự hiện diện của các vi ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya.

Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ.
Dứt hai mươi lăm nhóm ba.

L Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “Các vị Tỳ-khiru thường tru khác đang đi vào trong ranh gi&i",…(nt)..・ 
Các vị ấy không biết rằng: "Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong 
ranh gi&i", ...(nt)..・ Các vi ấy không nhìn thấy các vi Tỳ-khưu thường trú khác 
đang đi vào trong ranh giới, ...(nt)..・ Các vi ấy không nhìn thấy các vị Tỳ"khưu 
thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, ...(nt)…Các vị ấy không nghe rằng: 
"Các vi Tỳ-khưu thường tru khác đang đi vào trong ranh gi&i", ...(nt)..・ Các 
vị ấy không nghe rằng: "Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh 
giớf\ ...(nt)..・ Theo phương thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị 
thường trú với vị thường trú, vê vi vãng lai với vị thường tru, vê vị thường trú 
với vi vãng lai, ve vị vãng lai với vi vãng lai, bang cách thức thêm vào những 
phần tương tợ thì tạo ra được bảy trăm nhóm ba.

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày mười bôn là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nêu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vi thường trú. Nếu [có 
số lượng] tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vi thường trú. Nếu 
các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn thì các vị thường tru nên thuận theo các 
vị vãng lai.

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười bôn là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nêu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiêu hơn thì các vi vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nêu [có 
SÔ lượng] tương đương thì các vi vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nêu 
các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn thì các vị thường trú nên thuận theo các 
vị vãng lai.

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khiru vãng lai. Nêu các vị thường tru [có sô 



164 ❖ ĐẠI PHẨM

lượng] nhiêu hơn và các vị thường trú không mong muôn thì không nên ban cho 
sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến 
hành lễ Uposatha. Nếu [có số lượng] tương đương và các vi thường trú không 
mong muôn thì không nên ban cho sự hợp nhát đên các vị vãng lai; các vị vãng 
lai nên đi ra khỏi ranh giới roi tiến hành lễ Uposatha. Nêu các vị vãng lai [có so 
lượng] nhiều hơn thì các vị thường tru nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới.

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu thuơng 
trú, ngày đâu tháng là của các Tỳ-khiru vãng lai. Nêu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường 
trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu [có số lượng] tương đương thì các vị 
vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên đi ra khỏi 
ranh giới. Nêu các vị vãng lai [có so lượng] nhiều hơn và các vi vãng lai không 
mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú; các vị 
thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Uposatha.

6. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu
, . < • 2 . • • ỉ

hiện của việc cư trú, đặc diêm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dâu 
hiệu của việc cư trú của các Tỳ-khưu thường tru [như là] giường ghế, nệm gối 
được sắp xếp cẩn thận; nước uống, nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc được 
quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy khởi lên nghi ngờ: “C6 các Tỳ-khưu thường 
trú hay không c6?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm 
kiếm roi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội Dukkata. Các vi nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành 
lê Uposatha thì vô tội. Các vị nghi ngờ roi tìm kiêm, sau khi tìm kiêm thì nhìn 
thay, sau khi nhìn thay roi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành 
lễ Uposatha riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ [nói rằng]: “Các 
vi này tiêu mất đi! Các vi này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?" rồi tiến 
hành lễ Uposatha thì phạm tội Thullaccaya.

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư tru, dấu 
hiệu của việc cư trú của các Tỵ-khưu thường trú [như là] tiếng bước chân của 
những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đằng hắng, tiếng hắt hơi, sau 
khi nghe, khởi lên nghi ngờ: "C6 các Tỳ-khưu thường trú hay không c6?" Các 
vi nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm roi tiến hành lễ 
Uposatha thì phạm tội Dukkaịa. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm 
không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha thì vô tội. 
Các vi nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy 
rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ 



II. CHƯƠNG ƯPOSATHA ❖ 165

thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ roi tìm kiêm, sau khi tìm kiêm thì nhìn 
thấy, sau khi nhìn thấy, có dự tính chia rẽ [nói rằng]: “Các vi này tiêu mất đi! 
Các vi này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?" rồi tiến hành lễ Uposatha thì 
phạm tội Thullaccaya.

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, dấu 
hiệu của việc đi đến của các Tỳ-khưu vãng lai [như là] bình bát khác lạ, y khác 
lạ5 vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn thấy 
khởi lên nghi ngờ: "C6 các vi Tỳ-khưu vãng lai hay không c6?" Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Uposatha 
thì phạm tội Dukkata. Các vi nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không 
nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành ]ễ Uposatha thì vô tội. Các vị 
nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến 
hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiêm thì nhìn thây, sau khi nhìn thây roi tiên hành lê Uposatha riêng rẽ thì phạm 
tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau 
khi nhìn thấy, có dự tính chia rẽ [nói rằng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vi này 
biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?" rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội 
Thullaccaya.

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, dấu 
hiệu của việc đi đen của các Tỳ-khưu vãng lai [như là] tiếng bước chân của các 
vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đằng hắng, tiếng hắt 
hơi, sau khi nghe, khởi lên nghi ngờ: "C6 các vị Tỳ-khiru vãng lai hay không 
c6?" Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến 
hành lễ Uposatha thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi 
tìm kiêm không nhìn thây, sau khi không nhìn thây roi tiên hành lê Uposatha thì 
vô tội. Các vị nghi ngờ roi tìm kiêm, sau khi tìm kiêm thì nhìn thây, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha riêng 
rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vi nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn 
thấy, sau khi nhìn thấy, có dự tính chia rẽ [nói rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! 
Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?" rồi tiến hành lễ Uposatha thì 
phạm tội Thullaccaya.

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy các Tỳ- 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng tru, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vi ấy hỏi, sau 
khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ Uposatha 
chung thì phạm tội Dukkata. Các vị ây hỏi, sau khi hỏi vân không xác quyêt, 
sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô tội.
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11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thây các Tỳ- 
khưu thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng tru khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác roi không hỏi, sau 
khi không hỏi lại tiến hành lễ Uposatha chung thì phạm tội Dukkaía. Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ Uposatha riêng 
rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vị ây hỏi, sau khi hỏi roi xác quyêt, sau khi xác 
quyết rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội.

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khiru thường trú nhìn thây các Tỳ- 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm thuộc cùng nhóm 
cộng trú, sau khi nhận lầm thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, sau khi 
không hỏi rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vi ấy hỏi, sau khi hỏi 
vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ Uposatha chung 
thì phạm tội Dukkata. Các vi ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi 
không xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô tội.

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nhìn thấy các 
Tỳ-khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, sau 
khi không hỏi lại tiến hành lễ Uposatha chung thì phạm tội Dukkata. Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi roi xác quyêt, sau khi xác quyêt lại tiên hành lê Uposatha riêng 
rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vi ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác 
quyết rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội.

14. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm.

15. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khiru, trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiêm.

16. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu? 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

17. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đen chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

18. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đen nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

19. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ tru 
ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.
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20. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

21. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ 
không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

22. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.

23. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

24. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ- 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ 
phi có nguy hiểm.

25. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khiru ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

26. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khiru, nhimg các Tỳ-khmi 
ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.

27. Này các Tỳ-khiru? vào ngày lễ Uposatha. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đen nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

28. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đen chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Ty-khưu, nhưng các Tỳ-khiru ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng tru khác, trừ 
phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

29. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

30. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ tru ngụ có Tỳ-khiru, không nên đi đen nơi không phải là chỗ trú ngụ 
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CÓ Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi 
[đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

31. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ tru ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhimg các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

32. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha. từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu5 có 
thể đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng tru, nêu biêt răng: "Ta có thê đi đên nội trong ngày nay.,,

33. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu5 có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu …(nt)..・ chỗ tru ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nêu biêt răng: "Ta có thê đi đên nội trong ngày nay.,,

34. Này các Tỳ-khiru, vào ngày lễ Uposatha. vị Tỳ-khưu từ nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có thể đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)..・ nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khim ở nơi ấy thuộc cùng nhóm cộng trú, 
nếu biết rằng: "Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.^,

35. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, vị Tỳ-khưu từ chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có thể đi đến chỗ trú ngụ có 
Tỳ-khưu ...(nt)..・ nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)..・ chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ấy thuộc 
cùng nhóm cộng tru, nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.”

36. Này các Tỳ-khưu5 không nên đọc tụng Giới bổn (Patimokkho) đến 
hội chúng đã ngồi xuống, có vị Tỳ-khưu-ni; vị nào đọc tụng thì phạm tội 
Dukkata.

37. Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bổn (Patimokkho) đến hội 
chúng đã ngôi xuồng, có cô Ni tu tập sự …(nt)..・ có vị Sa-di ...(nt)..・ có vị Sa-di- 
ni ...(nt)..・ có người đã xả bỏ sự học tập ・..(nt)... có vị đã phạm tội cực nặng; vị 
nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata.

38. Không nên đọc tụng Giới bổn (Patimokkho) đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bi án treo về việc không nhìn nhận tội; vi nào đọc tụng thì nên được 
hành xử theo pháp.

39. Không nên đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhd) đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bi án treo về việc không sửa chữa 16i ...(nt)..・ đến hội chúng đã ngồi 
xuông, có vị bị án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác; vị nào đọc tụng thì nên 
được hành xử theo pháp.

40. Này các Tỳ-khưu9 không nên đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhd) đến hội 
chúng đã ngôi xuông, có kẻ vô căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata.
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41. Không nên đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă) đến hội chúng đã ngồi 
xuống có kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu] ...(nt)…có kẻ đã đi theo ngoại đạo 
...(nt)..・ có loài thú ...(nt)... có kẻ giết mẹ ・..(nt)... có kẻ giết cha ...(nt)..・ có kẻ 
giết A-la-hán ...(nt)..・ có kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni ...(nt)... có kẻ chia rẽ hội chúng 
•・.(nt)... có kẻ làm chảy máu [đức Phật] ...(nt)... có kẻ lưỡng căn; vi nào đọc tụng 
thì phạm tội Dukkata.

42. Này các Tỳ-khưu9 không nên tiến hành lễ Uposatha với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành Parivâsa. trừ phi tập thể còn chưa đứng lên.

43. Này các Tỳ-khưu, không nên tiến hành lễ Uposatha không nhằm ngày 
Uposatha, trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.

Dứt chương Uposatha là thứ nhì. 
Tụng phẩm thứ ba.

Trong chương này có tám mươi sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Những người ngoại đạo và đức Vua Bimbisâra, [cho phép] tụ hội, [ngồi] 
im lặng, [giảng] giáo pháp, nơi thanh vắng, Giới bổn (Pãtimokkhă), [đọc tụng] 
hàng ngày, rồi một lần.

2. Tùy theo tập thê, của các vị hợp nhát, có sự hợp nhát và ở Maddakucchi, 
ranh giới lớn, dòng sông, ở dãy phòng, tại hai chỗ và các [ranh giới] nhỏ.

3・ Các vi mới tu và ở Rājagaha nữa, ranh giới với sự không xa lìa, điều làm 
trước trong việc ấn định ranh giới và điều làm sau trong việc hủy bỏ ranh giới.

4. Ranh giới làng là không ân định, ở sông, ở biên, ở ao hô, việc ném ra bụm 
nước, các vị làm gối lên và tương tợ như thế ấy, các vị làm trùm lên.

5. Bao nhiêu cách hành sự? Việc đọc tụng, các kẻ lục lâm và lúc không có, 
Pháp, Luật, các vị hăm dọa, lại thêm sự hăm dọa vì Luật.

6. Việc kết tội, khi đã thỉnh ý, việc phản đối [hành sự] sai Pháp, bốn năm 
vị5 các vị khác bày tỏ [quan điểm], nếu cố ý [không cho nghe], trong sự nỗ lực.

7. Có sự hiện diện của cư sĩ5 các vị chưa được mời thỉnh ở Codanā, vi không 
biết, nhiều vị không biết, ngay trong hôm ấy và các vị không đi.

8. [Là ngày] thứ mấy? Có bao nhiêu? [Khất thực] ở vùng xa và đã không nhớ 
để thông báo, có rác bẩn, chỗ ngồi, đèn, [đi] phương xa, vị khác là vị nghe nhiều.

9. Ngay hôm ấy9 lễ Uposatha của mùa [an cư] mưa, trong sạch và hành sự, 
các thân quyến, vị Gagga, [lễ Uposatha của] bốn, ba, hai, một vị, sự phạm tội, 
tội đồng phạm, đã nhớ ra.

10. Toàn bộ hội chúng có sự nghi ngờ, các vị không biết, vi nghe nhiều, [có 
số lượng] nhiều hơn, tương đương, ít hơn, tập thể và khi chưa đứng lên.



170 ❖ ĐẠI PHẨM __________________________

11. Một số đã đứng lên, tất cả [đã đứng lên], các vi biết và có sự nghi ngờ, 
có sự ngần ngại rằng: “vẫn là được phép", trong khi biết, trong khi nhìn thấy 
và các vị nghe được.

12. về vị vãng lai với vị thường trú, thêm nữa là ngày mười bốn và mười 
lăm, ngày đầu tháng, ngày mười lăm, hiện tướng và việc đồng cộng trú, ở cả 
hai [trường hợp].

13. Vị thực hành Parỉvãsa, không nhăm ngày Uposatha, trừ phi vào lúc
. \ r y r

hợp nhát hội chúng. Những điêu tóm tát được chia chẻ này là đâu môi làm rõ 
các sự việc.

—ooOoo—
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1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc.

2. Vào lúc bấy giờ, việc cư tru mùa mưa chưa được đức Thế Tôn quy định 
cho các Tỳ-khưu.

3. Trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy đi du hành trong mùa lạnh, 
trong mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa.

4. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa? 
Các vị đang giẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài 
chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh 
nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tồi tệ vẫn bám víu 
và sống cố định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con chim này sau khi

Ẳ /\ r /x , r k ■ 、 ,
làm tô trên các ngọn cây cũng bám víu và sông cô định trong mùa cư trú mưa. 
Còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và 
cả trong mùa mưa nữa. Các vi đang giẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm 
hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giết hại hàng 
loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi."

5. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.
6. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
7. Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 

bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa.
8. Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Khi nào thì nên vào mùa [an 

cư] mua?”
9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa trong mùa mưa.
10. Sau đó, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "C6 bao nhiêu thời điểm vào 

mùa [an cư] mua?"
11. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, đây là hai thời điểm vào mùa [an cư] mưa: Thời điểm 

trước và thời điểm sau. Thời điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế của [ngày 
trăng tròn] tháng ÃsãỊha, thời điểm sau thì nên vào khi [ngày trăng tròn] tháng 
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Āsālha đã trôi qua một tháng.1 Này các Tỳ-khiru, đây là hai thời điểm vào mùa 
[an cư] mưa.

1 Tính theo âm lịch của Việt Nam, nếu không có tháng nhuần thì thời điểm trước là ngày 16 tháng 6, 
thời điểm sau là ngày 16 tháng 7 (ND).

12. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa [an cư] 
mưa vẫn đi du hành trong mùa [an cư] mưa.

13. Dân chúng lại phàn nàn, phê phán, chê bai giông y như thê: “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và cả trong 
mùa mưa nữa? Các vị đang giẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng 
sông của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giêt hại hàng loạt nhiêu 
chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tồi tệ 
vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con chim
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này sau khi làm tô trên các ngọn cây cũng bám víu và sông cô định trong mùa 
cư trú mưa; còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong mùa lạnh, trong 
mua nong va ca trong mua mưa nữa. Các vi đang giam đạp len các loại co xanh, 
đang hãm hại mạng song của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc 
giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.,,

14. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa [an cư] mưa vẫn đi du 
hành trong mùa [an cư] mua?”

15. Sau đó, các vị Tỳ-khxru ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
16. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 

roi bảo các Tỳ-khưu rang:
一 Này các Tỳ-khưu5 sau khi đã vào mùa [an cư] mưa, không nên không cư 

trú ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc thời điểm sau và không 
nên ra di, du hành; vị nào ra đi thì phạm tội Dukkata.

17. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư không chịu vào mùa [an 
cư] mưa.

18・ Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên không vào mùa [an cư] mưa; vị nào không 

vào thì phạm tội Dukkata,
19. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có ý đinh không vào mùa 

[an cư] mưa nên cô tình bỏ đi khỏi chô trú ngụ vào ngày [đâu tiên] của thời 
điểm vào mùa [an cư] mưa.

20. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khiru9 vào ngày [đâu tiên] của thời diêm vào mùa [an cư] 

mưa, vị có ý đinh không vào mùa [an cư] mưa không nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ 
trú ngụ; vị nào bỏ đi thì phạm tội Dukkata.
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21. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha có ý định dời 
lại mùa [an cư] mưa nên đã phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: "Nêu các 
ngài Đại đức có thể vào mùa [an cư] mưa nhằm vào ngày rằm sắp đến?"

22. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thuận theo các vị vua.
23. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 

ra đi, du hành đến 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.

24. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosalaṃ trú xá được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi nam cư sĩ Udena.

25. Vi ấy đã phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng:
r r r

一 Xin các ngài Đại đức hãy đi đên. Tôi muôn Cling dường vật thí, muôn 
nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị Tỳ-khưu.

26. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:
-Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã quy định rằng: "Sau khi đã vào mùa [an 

cư] mua, không nên không an cư ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng 
thuộc thời điểm sau và không nên ra đi du hành." Nam cư sĩ Udena hãy chờ đợi 
trong khi các Tỳ-khiru sống mùa [an cư] mưa, khi đã sống qua mùa [an cư] mưa 
rồi [các vị] sẽ đi đến. Nếu vị ấy có việc cấp bách cần làm thì hãy cho thiết lập 
trú xá trong sự hiện diện của các Tỳ-khưu thường trú ở ngay tại nơi ấy.

27. Nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:
-Tại sao các ngài Đại đức khi đã được tôi phái người đi [thỉnh mời] lại 

không đi đến? Chính tôi là người thí chủ, là người phục vụ và là người hộ độ 
hội chúng mà.

28. Các Tỳ-khưu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai.
29. Sau đó9 các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 

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

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là Tỳ-khiru, Tỳ-khưu-ni9 cô Ni tu 
tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhưng không [nên đi] khi không được 
thỉnh mời. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công việc, 
có the giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người này, nhưng không [nên đi] 
khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

30. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội
. . r r Ạ

chúng bởi vị nam cư sĩ. Nêu vi ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: 
“Xin các ngài Đại đức hãy đi đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe 
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pháp và muốn nhìn thấy các vị Tỳ-khưu?5 Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được 
thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] 
khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

31. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp nhà một mái được cho xây... tòa nhà dài 
được cho xây... khu nhà lớn được cho xây... hang động được cho xây... phòng ở 
được cho xây... cong ra vào được cho xây... nhà phục vụ được cho xây... nhà đốt 
lửa được cho xây... nhà làm thành được phép được cho xây... nhà vệ sinh được 
cho xây... đường kinh hành được cho xây... gian nhà ở đường kinh hành được 
cho xây... giêng nước được cho xây... gian nhà ở giêng nước được cho xây... 
phòng tắm hơi được cho xây... gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây... hồ 
trữ nước được cho xây... mái che được cho xây... tu viện được cho xây... khuôn 
viên của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu 
vị ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: “Xin các ngài Đại đức hãy đi 
đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các vị 
Ty-khuu." Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

32. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà 
vệ sinh được cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh 
hành được cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho 
xây, phòng tắm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ 
trữ nước được cho xây, mái che được cho xây5 tu viện được cho xây, khuôn 
viên của tu viện được cho xây dựng dành cho nhiều vị Tỳ-khưu …(rít)…dành 
cho một vị Tỳ-khưu bởi vị nam cư sĩ. Nêu vị ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ- 
khưu nói rằng: "Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, 
muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vi TV・khưu." Này các Tỳ-khưu5 nên đi 
đên khi được thỉnh mời với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, nhưng 
không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

33. Này các Tỳ-khiru, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây? tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đót lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, 
đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ nước 
được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên của tu 
viện được cho xây dựng dành cho hội chúng Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều vị 
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Tỳ-khưu-ni... dành cho một vi Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều cô Ni tu tập sự ... 
dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều vị Sa-di... dành cho một vị Sa
di... dành cho nhiều vi Sa-di-ni... dành cho một vị Sa-di-ni bởi vi nam cư sĩ.

ĩ r e a

Nêu vi ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: "Xin các ngài Đại đức hãy 
đi đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các 
vị Ty-khưu." Này các Tỳ-khưu, nên đi đen khi được thỉnh mời với công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày, nhimg không [nên đi] khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

34. Này các Tỳ-khưu, trường hợp căn nhà được cho xây... phòng ngủ được 
cho xây... kho chứa đô được cho xây... tháp ngăm được cho xây... tòa nhà bôn 
góc được cho xây... cửa hiệu được cho xây... gian hàng được cho xây... tòa 
nhà dài được cho xây... khu nhà lớn được cho xây... hang động được cho xây... 
phòng ở được cho xây... cong ra vào được cho xây... nhà phục vụ được cho 
xây... nhà đốt lửa được cho xây... nhà bếp được cho xây... nhà vệ sinh được cho 
xây... đường kinh hành được cho xây... gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây... giêng nước được cho xây... gian nhà ở giêng nước được cho xây... phòng
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tăm hơi được cho xây... gian nhà ở phòng tăm hơi được cho xây... hô trữ nước 
được cho xây... mái che được cho xây... khu vườn được cho xây... khuôn viên 
của khu vườn được cho xây dựng vì nhu cầu của bản thân bởi vị nam cư sĩ... 
hoặc có đám cưới của con trai... hoặc có đám cưới của con gái... hoặc vi ấy bị 
bệnh... hoặc vi ấy đọc lại bài kinh noi tiếng. Nêu vị ấy phái sứ giả đen gặp các 
Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này 
trước khi bài kinh này bi quên lãng?9 Hoặc vi ấy có công việc gì khác cần phải 
làm. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài Đại đức 
hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy 
các vi Ty-khuu/9 Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công 
việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được 
thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

35. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội
r r r

chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nêu người nữ ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói 
răng: "Xin các ngài hãy đi đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp 
và muôn nhìn thây các vị Ty-khưu." Này các Tỳ-khưu, nên đi đên khi được 
thỉnh mời với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, nhưng không [nên 
đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở ve nên được thực hiện trong bảy ngày.

36. Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà vệ sinh được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi 
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được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho 
xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên của tu viện được 
cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vi nữ cư sĩ. Nếu người nữ ấy phái sứ giả 
đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường 
vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các vị Ty・khưu." Này các Tỳ-khưu, 
nên đi đên khi được thỉnh mời với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, 
nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.

37. Này các Tỳ-khưu, trường hợp căn nhà được cho xây, phòng ngủ được 
cho xây, kho chứa đo được cho xây, tháp ngam được cho xây, tòa nhà bon góc 
được cho xây, cửa hiệu được cho xây, gian hàng được cho xây, tòa nhà dài được 
cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở được cho 
xây, cong ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt lửa được 
cho xây, nhà bếp được cho xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường kinh hành 
được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, giếng nước được cho 
xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi được cho xây, gian 
nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, mái che được 
cho xây, khu vườn được cho xây, khuôn viên của khu vườn được cho xây dựng 
dành cho nhiều vị Tỳ-khưu... dành cho một vị Tỳ-khưu... dành cho hội chúng 
Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều vi Tỳ-khưu-ni... dành cho một vị Tỳ-khưu-ni... 
dành cho nhiều cô Ni tu tập sự... dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều 
vị Sa-di... dành cho một vị Sa-di... dành cho nhiều vi Sa-di-ni... dành cho một 
vị Sa-di-ni... vì nhu cầu của bản thân bởi vị nữ cư sĩ. Hoặc có đám cưới của con 
trai. Hoặc có đám cưới của con gái. Hoặc vị ây bị bệnh. Hoặc vi ây đọc lại bài 
kinh nôi tiêng. Nêu người nữ ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: "Xin 
các ngài hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này tniớc khi bài kinh này bị quen 
lang?9 Hoặc người nữ ấy có công việc gì khác can phải làm. Nêu người nữ ấy 
phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn 
cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị ỵỳ-khưu.” Này 
các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

38. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, 
đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ nước 
được cho xây, mái che được cho xây5 tu viện được cho xây, khuôn viên của tu 
viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị Tỳ-khmi... dành cho hội 
chúng bởi vị Tỳ-khưu-ni... dành cho hội chúng bởi cô Ni tu tập sự... dành cho 
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hội chúng bởi vị Sa-di... dành cho hội chúng bởi vị Sa-di-ni... dành cho nhiều vị 
Tỳ-khưu... dành cho một vị Tỳ-khưu... dành cho hội chúng Tỳ-khưu-ni... dành 
cho nhiều vi Tỳ-khun-ni... dành cho một vi Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều cô Ni 
tu tập sự... dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều vi Sa-di... dành cho 
một vi Sa-di... dành cho nhiều vị Sa-di-ni... dành cho một vị Sa-di-ni... vì nhu

\ c ve _ • r / r

câu của bản thân bởi vị Sa-di-ni. Nêu cô ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói 
rằng: "Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp 
và muốn nhìn thấy các vi Tỳ-khưu.^, Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được 
thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên 
đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

39. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Vị ấy đã phái sứ giả đi đến 
gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uBởi vì tôi bi bệnh. Xin các vị Tỳ"khưu hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khưu.”

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

-Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày của năm 
hạng người là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni? cô Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni5 Ta cho 
phép đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót. Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người 
này, Ta cho phép đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

41. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị Tỳ-khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các T'-khưu・" Này các Tỳ-khưu, với 
công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ." Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

42. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Tỳ-khưu. 
Nêu vi ây phái sứ giả đi đên gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “C6 sự bực bội đã sanh 
khởi đên tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các 
Ty-khưu.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: 
"Ta sẽ làm diu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu di, hoặc ta sẽ tiến 
hành việc giảng pháp cho vị ấy." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

43. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vi Tỳ- 
khiru. Nêu vị ây phái sứ giả đi đên gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: "C6 nôi nghi 
hoặc đã sanh khởi đên tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi 
đến của các Tỳ-khưu.^^ Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót 
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[nghĩ rằng]: "Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người làm 
cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng pháp cho vi ấy." Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày.

44. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có tà kiên sanh khởi đên vị Tỳ-khưu. Nêu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: “C6 tà kiến đã sanh khởi 
đến tôi. Xin các vi Tỳ-khiru hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Tỳ- 
khưu.^^ Này các Tỳ-khưu? với công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta 
sẽ phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành việc 
giảng pháp cho vị ấy." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

45. Này các Tỳ-khxru, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm tội nặng và là xứng 
đáng hình phạt Parivãsa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói 
rằng]: "Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parỉvâsa. Xin các vị 
Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khuu?9 Này các Tỳ- 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nỗ lực về việc 
ban cho hình phạt Parivãsa. hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm 
cho đủ nh6m." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

46. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 
“Bỏi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Xin các vị Tỳ-khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khưu.” Này các Tỳ-khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ 
nh6m." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

47. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là xứng đáng hình phạt 
Mãnatta, Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uBởi vì tôi 
xứng đáng hình phạt Mânatta, Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn 
sự đi đến của các Ty-khuu7, Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu khôn^ được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tót [nghĩ răng]: “Ta sẽ nô lực vê việc ban cho hình phạt Mãnatta. hoặc ta 
sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm?9 Việc trở về nên được 
thực hiện trong bảy ngày.

48. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là xứng đáng sự giải tội. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khiru [nói rằng]: "B&i vì tôi xứng đáng sự 
giải tội. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Tỳ- 
khưu." Này các Tỳ-khưu, với công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ rằng]: “Ta 
sẽ nỗ lực về việc giải tội, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho 
đủ nh6m." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.
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49. Này các Tỳ-khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đen vị 
Tỳ-khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng] : "Hội chúng 
có ý đinh thực hiện hành sự đen tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đen. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các T'-khiru." Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời 
thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự hoặc đổi sang [hình phạt] nhẹ hơn?" Việc trở vê nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

50. Hoặc là khi hành sự khiên trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa
. . ； .•二 r r .少：.,：

giải, hoặc án treo đã được tiên hành đên vị ây. Nêu vị ây phái sứ giả đi đên gặp 
các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin các vi 
Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các T，-khưu；" Này các Tỳ- 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu khônệ được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rang]: “Làm the nào đe vị ấy 
có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự 击y?” Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.

51. Này các Tỳ-khưu? trường h观 vị Tỳ-khưu-ni bị bệnh. Nếu vi Ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rang]: "Bởi vì tôi bi bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đen. Tôi mong muốn sự đi đen của các ngài." Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ." Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

52. Này các Tỳ-khưu? trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vi Tỳ-khưu- 
ni. Nếu vi Ni ấỵ phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khiru [nói rằng]: "C6 sự bực bội 
đã sanh khởi đên tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các 
ngài." Này các Tỳ-khưu, với công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: "Ta 
sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, hoặc ta sẽ tiến hành 
việc giảng pháp cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

53. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Tỳ- 
khưu-ni. Nếu vị Ni ấy phai sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "C0 nỗi 
nghi hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các ngai." Này các Tỳ-khưu, với c6ng việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt 
[nghĩ rằng]: "Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người làm 
cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng pháp cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày.
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54. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị Tỳ-khtru-ni. 
Nếu vi Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "C6 tà kiến đã sanh 
khởi đên tôi. Xin các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài." 
Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta sẽ phân 
giải tà kiên, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiên hành việc giảng pháp 
cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

55. Này các Tỳ-khiru? trường hợp vị Tỳ-khưu-ni phạm tội nặng, xứng đáng 
hình phạt Mânatta. Nếu vi Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 
"Bỏi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Mãnatta. Xin các ngài hãy 
đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài." Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: "Ta sẽ nô lực vê việc ban cho hình phạt 
Mãnattay Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

56. Này các Tỳ-khiru, trường hợp vi Tỳ-khưu-ni là xứng đáng việc đưa về 
lại [hình phạt] ban đầu. Nếu vi Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói 
rằng]: "B&i vì tôi xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Xin các ngài 
hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài.^, Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại [hình 
phạt] ban dầu." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

57. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp vi Tỳ-khưu-ni là xứng đáng sự giải tội. 
Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi xứng 
đáng sự giải tội. Xin các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các 
ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta 
sẽ nỗ lực về việc giải tQi." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

58. Này các Tỳ-khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vi 
Tỳ-khưu-ni. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uHội 
chúng có ý định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh 
mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: uLàm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự hoặc đổi sang [hình phạt] nhẹ hơn?^, Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.

59. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa 
giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vi Ni ấy. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin
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các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài." Này các Tỳ-khưu,
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với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ ràng]: “Làm thế nào để vị ấy có thể 
làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự ấy?” Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.

60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ni tu tập sự bi bệnh. Nếu vị Ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài.” Này các Tỳ-khưu? với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Ni tu tập 
sụ*. ...(nt)..・ có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Ni tu tập sự. ...(nt)... có tà kiến 
sanh khởi đến vị Ni tu tập sự....(nt)…các điều học của vị Ni tu tập sự bị gián 
đoạn. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khmi [nói rằng]: “Các điều 
học của tôi bị gián đoạn. Xin các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của
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các ngai." Này các Tỳ-khiru, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: 
“Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học." Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

62. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Ni tu tập sự có ý muốn được tu lên bậc 
trên. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uBởi vì tôi có 
ý muốn được tu lên bậc trên. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các ng以i."Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày 
thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ 
răng]: "Ta sẽ nô lực vê việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta 
sẽ là người làm cho đủ nhóm.,, Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

63. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di bị bệnh. Nếu vi ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các Tỳ-khim [nói rằng]: "B&i vì tôi bi bệnh. Xin các vi Tỳ-khưu hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khưu.” Này các Tỳ-khmi, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phàm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ." Việc trở vê 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

64. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vi Sa-di. ... 
có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Sa-di.... có tà kiến sanh khởi đến vị Sa-di.... 
VỊ Sa-di co y muôn hoi ve mua [an cư] mưa. Nêu vi áy phai sư gia đi đen gặp 
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các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi có ý muốn hỏi về mùa [an cư] mưa. Xin các 
vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty・khưu.” Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ hỏi hoặc ta 
sẽ chỉ dạy." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

65. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di có ý muốn được tu lên bậc trên. 
Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi có ý muốn 
được tu lên bậc trên. Xin các vi Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các Ty-khưu." Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ 
rang]: "Ta sẽ nỗ lực ve việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta 
sẽ là người làm cho đủ nhóm.,, Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

66. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di-ni bị bệnh. Nếu vị Ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đen. Tôi mong muốn sự đi đen của các ngài." Này các Tỳ-khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được 
thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, 
hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược 
phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày.

67. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Sa-di-ni. 
・..(nt)... có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Sa-di-ni. ,..(nt)... có tà kiến sanh khởi 
đến vị Sa-di-ni.…(nt)... vi Sa-di-ni có ý muốn hỏi về mùa [an cư] mưa. Nếu vị 
Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bỏi vì toi có ý muốn hỏi 
về mùa [an cư] mưa. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.,, Này các Tỳ-khiru, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: 
"Ta sẽ hỏi hoặc ta sẽ chỉ dạy." Việc trở ve nên được thực hiện trong bảy ngày.

68. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di-ni có ý muốn thọ trì điều học. 
Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 'B&i vì tôi có ý 
muốn thọ trì điều học. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngai?9 Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rang]: 
"Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.^, Việc trở về nên được thực hiện trong• • • ••• 
bảy ngày.

69. Vào lúc bây giờ, người mẹ của vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Bà ây đã nhờ sứ 
giả đi đến gặp người con trai [nói rằng]: "Bỏi vì tôi bị bệnh. Con trai của tôi hãy 
đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của người con trai.”

70. Khi ấy, vi Tỳ"khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã quy định 
với công việc có the giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người thì nên đi 
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khi được thỉnh mời, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Với công 
việc có the giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Và đây là mẹ của ta, lại bị 
bệnh. Và bà không phải là nữ cư sĩ. Vậy ta nên thực hành như thế nao?^

71. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép với công việc có the giải quyết trong bảy 

ngày của bảy hạng người là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, cô Ni tu tập SỊT, Sa-di, Sa- 
di-ni, mẹ và cha thì được đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt. Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày của bảy hạng người này thì được đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

72. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người mẹ của vị Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu 
bà ây nhờ sứ giả đi đên gặp người con trai [nói răng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của người con trai." Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiêm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc 
ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục
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vụ.” Việc trở vê nên được thực hiện trong bảy ngày.
73. Này các Tỳ-khưu? trường hợp người cha của vi Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu 

Ông ây nhờ sứ giả đi đên gặp người con trai [nói răng]: “Bỏi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đứa con trai." Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc 
ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục 
vụ.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

74. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người anh [em] trai của vị Tỳ-khưu bị 
bệnh. Nêu người ây nhờ sứ giả đi đên gặp người anh [em] trai [nói răng]: "Bởi 
vì tôi bị bệnh. Anh [em] trai của tôi hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của 
người anh [em] trai.,, Này các Tỳ-khưu9 với công việc có thê giải quyêt trong 
bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh 
mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

75. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp người chị [em] gái của vị Tỳ-khưu bị 
bệnh. Nếu cô ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu [nói rằng]: “Bỏi vì tôi bị 
bệnh. Anh [em] trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người anh 
[em] trai.” Này các Tỳ-khmi5 với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi nếu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày.
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76. Này các Tỳ-khưu, trường hợp thân quyến của vị Tỳ-khưu bi bệnh. Nếu 
người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Đại 
đức hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của Đại dức.” Này các Tỳ-khưu, 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, 
không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

77. Này các Tỳ-khiru, trường hợp người phụ giúp công việc cho vị Tỳ-khưu 
bị bệnh. Nấu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bỏi vì tôi 
bị bệnh. Các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các vị Tỳ- 
khưu." Này các Tỳ-khiru, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi nếu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

78. Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Có nam cư sĩ nọ đã 
cho xẻ một sô ở trong rừng. Người ây đã phái sứ giả đi đên gặp các Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Nêu các Đại đức có thể cho chuyển đi so gỗ ấy thì tôi sẽ dâng số gỗ 
ấy đến các Đại đức/9 Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi với công việc cần phải làm của hội 
chúng. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

Dứt tụng phẩm về việc cư trú mùa mưa.

L Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala, các vị Tỳ-khưu đã vào 
mùa [an cư] mưa bi khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng đã vồ lấy, chúng đã giết 
hại. Các vị đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng vồ lấy, chúng giết hại. [Nghĩ rằng]: 
"Chính điều này là sự chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư] mưa.

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vi Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuây nhiêu bởi các loài răn. Chúng căn? chúng giêt hại. [Nghĩ răng]: 
“Chính điều này là sự chướng ngại!,, rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư] mưa.

3・ Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khxru đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuấy nhiễu bởi những kẻ trộm cướp. Chúng cướp đoạt, chúng đánh đập. 
[Nghĩ rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!,^ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa.

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các yêu tinh. Chúng nhập vào [thân], đoạt lấy thần trí. [Nghĩ 
rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!,, rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư] mưa.
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5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngôi làng mà các vi Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bị lửa đốt cháy. Các vi Tỳ-khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
[Nghĩ răng]: “Chính điêu này là sự chướng ngại!” roi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa.

6. Này các Tỳ-khiru, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vi Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bị lửa đốt cháy. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. [Nghĩ 
rằng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư] mưa.

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bi nước ngập. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
[Nghĩ rằng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc

ỉ
căt đứt mùa [an cư] mưa.

8. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị Tỳ-khiru đã vào mùa 
[an cư] mưa bị nước ngập. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. [Nghĩ 
rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư] mưa.

9. Vào lúc bấy giờ, ngôi làng mà các vi Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa ở 
tại trú xứ nọ đã di chuyên vì bọn trộm cướp. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
The Ton.

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến ngôi làng.2

2 Nếu ngôi làng di chuyển không xạ thì vẫn nên cư trú tại chính trú xá ấy và đi đến chỗ ở mới của ngôi 
làng để khất thực, nếu xạ thì có thể đi theo trường hợp bảy ngày, nếu không thể làm vậy thì có thể trú 
ngụ cùng dân làng tại chỗ ở mới (VìnA. v 1070).

Ngôi làng đã bị tách ra làm hai. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép đi đến nhóm đông hơn.
Nhóm đông hơn không có đức tin, không lòng mộ đạo. Các vị đã trình sự 

việc ây len đức The T6n.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến nhóm có đức tin, có lòng mộ đạo.
10. Vào lúc bấy giờ, tại tru xứ nọ trong xứ Kosala, các vị Tỳ-khiru vào mùa 

[an cư] mưa đã không nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển 
hoặc hảo hạng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa, 
không nhận được sự đây đủ theo nhu câu vê thức ăn thô thiên hoặc hảo hạng. 
[Nghĩ rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngai!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa.

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, [nhưng] 
không nhận được các thức ăn thích hợp. [Nghĩ rằng]: “Chính điều này là sự 
chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.
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12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đay đủ theo nhu cau ve thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, [nhưng] không nhận được các dược phẩm thích 
hợp. [Nghĩ rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, nhận được các dược phẩm thích hợp, [nhưng] 
không nhận được người phục vụ phù hợp. [Nghi rằng]: "Chính điều này là sự 
chướng ngại!" roi nên ra đi. Vô tội cho việc cat đứt mùa [an cư] mưa.

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị Tỳ-khưu đã 
vào mùa [an cư] mưa [nói rằng]: "Thua ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng khối, 
hoặc tôi cho ngài vàng ròng, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, 
hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, 
hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tồi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở 
thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ kh白C."Trường hợp ấy, 
nếu vị Tỳ-khiru khởi ý như vầy: "Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh 
chóng. [Việc này] cũng có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta” rồi nên ra 
đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp cô gái diêm thỉnh mời ...(lít)... cô gái lỡ 
thời thỉnh m&i ...(nt)..・ kẻ vô căn thỉnh mời ...(nt)... các thân quyến thỉnh mời 
・..(nt)..・ các vị vua thỉnh mời ...(ĩ!t)… những kẻ trộm cướp thỉnh mời ...(nt)..・ 
những kẻ vô lại thỉnh mời vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa rằng: "Thua 
ngài, hãy đến, chúng tôi cho ngài vàng khối, hoặc chúng tôi cho ngài vàng ròng, 
hoặc chúng tôi cho ngài ruộng, hoặc chúng tôi cho ngài vườn, hoặc chúng tôi 
cho ngài bò đực, hoặc chúng tôi cho ngài bò cái, hoặc chúng tôi cho ngài tôi 
trai, hoặc chúng tôi cho ngài tớ gái, hoặc chúng tôi cho ngài con gái ruột để làm 
vq, hoặc chúng tôi đưa đến cho ngài người vợ khác.,, Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ- 
khưu khởi ý như vầy: "Bức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. [Việc 
này] cũng có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta" rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nhìn 
thấy của cải chôn giấu không có chủ. Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý 
như vầy: "Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. [Việc này] cũng có 
thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư] mưa.

17. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nhìn 
thay nhiều vị Tỳ-khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị 
Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Dức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm 
trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diên" rồi nên ra đi. Vô 
tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.
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18. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội chilĩig." 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Đức Thế Tôn đã nói việc chia 
rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện 
diên” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

19. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội chúng. 
Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý như vầy: “Các vị Tỳ-khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: 'Này các Đại dức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào 
tai” roi nên ra đi. Vô tội cho việc căt đứt mùa [an cư] mưa.

20. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được rằng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vi Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội 
chúng.^, Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vi Tỳ-khưu 
ây không phải là những người bạn của ta. Tuy nhiên, những người bạn của 
những người ấy là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn 
của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: 'Này các Đại 
đức, đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức 
chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ 
sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an 
cư] mưa.

21. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khuu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khiru đã chia rẽ hội chhng." 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vị Tỳ-khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: 'Này các Đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào 
tai” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

22. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vi Tỳ-khưu đã chia rẽ hội chiing.” 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vị Tỳ-khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta, tuy nhiên, những người bạn của những người ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã 
được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: 'Này các Đại đức, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với 
việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào tai" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

23. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được răng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni ra sức chia rẽ hội 
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chúng.,, Trường hợp ây, nêu vị Tỳ-khiru khởi ý như vây: "Các vị Tỳ-khưu-ni ây 
là những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rang: 'Này các chị gái, đức 
Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích 
thú với việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lang nghe, 
họ sẽ đê vào tai” roi nên ra đi. Vô tội cho việc cat đứt mùa [an cư] mưa.

24. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni ra sức chia rẽ hội 
chúng." Trường hợp ây, nêu vi Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Các vị Tỳ-khưu-ni ây 
không phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng: 'Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ 
hội chứng.' Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai” rồi 
nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

25. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khmi đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: "Nghe nói ở tru xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã chia rẽ hội chúng/9 
Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vị Tỳ-khiru-ni ấy là 
những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ây răng: 'Này các chị gái, đức Thê 
Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú 
với việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lang nghe, họ sẽ 
để vào tai" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

26. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vi Tỳ-khưu-ni đã chia rẽ hội chúng.^, 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khxru khởi ý như vầy: "Các vi Tỳ-khưu-ni ấy không 
phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy là những 
người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ 
nói với những cô ấy rằng: 'Này các chi gái, đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội 
chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có vui mừng với việc chia rẽ hội chúng/ 
Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai” rồi nên ra đi.

: . e ỉ
Vô tội cho việc cat đứt mùa [an cư] mưa.

27. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ có ý định vào mùa [an cư] mưa ở khu 
rào gia súc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa ở khu rào gia súc. 
Khu rào gia súc di chuyển. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép di chuyển theo khu rào gia súc.
28. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa [an cư] mưa đang đến gần, có vị 

Tỳ-khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa ở trong xe tải.
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29. Vào lúc bây giờ, khi việc vào mùa [an cư] mưa đang đên gân, có vị Tỳ- 
khưu nọ có ý định đi theo chiếc thuyền. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa ở trong chiếc thuyền.
30. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở trong bộng cây. 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Giông như là các yêu tinh." Các 
VỊ đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở trong bộng cây; vị 
nào vào thì phạm tội Dukkata,

31. Vào lúc bấy giờ? các Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa ở trên chạc ba 
của cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Giống như là các người 
săn Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? không nên vào mùa [an cư] mưa ở trên chạc ba của cây; 
vi nào vào thì phạm tội Dukkata.

32. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở ngoài trời. Trong 
khi trời mua, các vị chạy đến gốc cây, đến hốc cây nimba. Các vị đã trình sự

•A 一 Ặ 一 ，，一 一 Ặ rr\ 八việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khmi, không nên vào mùa [an cư] mưa ở ngoài trời; vi nào 

vào thì phạm tội Dukkata.
33. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa không có chỗ tru 

ngụ nên bị khó nhọc bởi vì sự lạnh, bởi vì sự nóng. Các vi đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 vi không có chỗ trú ngụ không nên vào mùa [an cư] 
mưa; vi nào vào thì phạm tội Dukkata.

34. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở nhà quàng tử thi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống như là những người thiêu 
xác chết.,, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở nhà quàng tử thi; vị 
nào vào thì phạm tội Dukkata.

35. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở chiếc lọng che. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống như là những người chăn 
b6.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở chiếc lọng che; vi 
nào vào thì phạm tội Dukkata,

36. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở trong vại đất 
nung. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Giông như là những kẻ 
ngoại dạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở trong vại đất nung; 
vi nào vào thì phạm tội Dukkata.
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37. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở thành Sāvatthi thực hiện điều thỏa thuận 
là "không được cho xuất gia trong mùa [an cư] mua." Người cháu trai của bà 
Visākhā, mẹ của Migâra, đã đi đến gặp các vị Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. 
Các vị Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này đạo hữu, hội chúng thực hiện điều thỏa thuận là "không được cho 
xuất gia trong mùa [an cư] mưa.,^ Này đạo hữu, hãy chờ đến khi các vị Tỳ- 
khưu trải qua mùa [an cư] mưa; khi đã trải qua mùa [an cư] mưa, các vị sẽ cho 
xuất gia.

38. Sau đó, khi đã trải qua mùa [an cư] mưa, các vi Tỳ-khưu ấy đã nói với 
người cháu trai của bà Visākhā, mẹ của Migâra điều này:

-Này đạo hữu, giờ đây, hãy đi đến và hãy xuất gia.
Người ấy đã nói như vầy:
一 Thưa các ngài, nêu tôi đã được xuât gia thì tôi còn có thê vui thích. Thưa 

các ngài, giờ đây, tôi sẽ không xuất gia.
Bà Visākhā, mẹ của Migâra phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các 

ngài Đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vầy: 'Không được 
cho xuất gia trong mùa [an cư] mua', có khi nào mà giáo pháp lại không được 
thực hành?^, ・

39. Các Tỳ-khưu đã nghe được bà Visākhā, mẹ của Migâra phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như 
vầy: "Không được cho xuất gia trong mùa [an cư] mua.” Vị nào thực hiện thì 
phạm tội Dukkata.

40. Vào lúc bấy giờ, chỗ cư trú mùa mưa của đức Vua Pasenadi xứ Kosala 
đã được Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā nhận lời cho thời điểm trước.

41. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vào khoảng giữa đường, vi ấy đã nhìn 
thây hai trú xứ có nhiêu y. Vi ây đã khởi ý điêu này: "Hay là ta nên sông mùa 
[an cư] mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta?"

42. Vị ấy đã sống mùa [an cư] mưa ở hai trú xứ ấy. Đức Vua Pasenadi xứ 
Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao ngài Đại đức upananda, con 
trai dòng Sakyā sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của chúng tôi lại nuốt lời? 
Không phải rằng đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói 
láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?"

43. Các Tỳ-khưu đã nghe được đức Vua Pasenadi xứ Kosala phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā sau khi nhận lời chỗ 
cư trú mùa mưa của đức Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuôi lời? Không phải răng 
đức The Tôn bang nhiều phương thức đã khiên trách việc nói láo và khen ngợi 
việc tránh xa sự nói láo hay sao?"
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44. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā rằng:

一 Này upananda, nghe nói ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của 
đức Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của đức 

Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuôt lời? Này kẻ rô dại, không phải Ta băng nhiêu 
phương thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo 
hay sao? Này kẻ rô dại, 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:
45. 一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 

nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đen chỗ cư trú ấy, vào khoảng giữa 
đường, vị ấy nhìn thấy hai trú xứ có nhiều y. Vi ấy khởi ý như vầy: "Hay là ta nên 
sông mùa [an cư] mưa ở hai tru xứ này, như thê có nhiêu y sẽ được phát sanh đên 
ta?” Vị ấy sống mùa [an cư] mưa ở hai trú xứ ấy. Này các Tỳ-khưu, đối với vi 
Tỳ-khưu ấy5 thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

46. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, VỊ ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đàu tháng.  Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khxru, đối với vị Tỳ- 
khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

3

47. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư tru mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vị ây sáp đặt chô 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây9 vị 
ây ra đi, có công việc cân thiêt. Này các Tỳ-khưu, đôi với vị Tỳ-khưu ây5 thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

48. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ây ra đi, không vì công việc cân thiêt. Này các Tỳ-khưu5 đôi với vị Tỳ-khưu 
ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

3 Tức là ngày 16 tháng 6 theo âm lịch của Việt Nạm nếu không có tháng nhuần. Việc tính âm lịch theo 
nửa tháng trang hiện đang được sử dụng ở một số quốc gia (ND).
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49. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Vị ây săp đặt chô 
tru ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi song hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

50. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra di, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá [thời 
hạn] bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các Tỳ-khưu5 đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

51. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vị ẩy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vi ấy thực hiện việc 
trở về trong [thời hạn] bảy ngày ấy. Này các Tỳ-khiru, thời điểm trước của vi 
Tỳ-khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

52. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước lễ 
Pavāranā. vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khuu ấy 
có thể trở lại chỗ cư tru ấy hoặc không có thể trở lại,  này các Tỳ-khưu, thời 
điểm trước của vị Tỳ-khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

4

53. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư tru mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư tru ấy, thực hiện lễ 
ưposatha và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vị ây sáp đặt chô trú ngụ, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị ây ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu? đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

54. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vi ây săp đặt chô trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra đi, 
có công việc cần thiết. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, không vì 
công việc cần thiết. ...(nt)... Sau khi song hai ba ngày, vị ấy ra di, có công việc 

4 "... na vā āgaccheyyā là 4tkhông có thể trở lại" không nên hiểu ucó thể không trở lai" (ND).
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cân thiet. ...(nt)... Sau khi s6ng hai ba ngày, vị áy ra đi, bởi công việc có thê 
giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá [thời hạn] bảy ngày ấy ở bên ngoài. 
Này các Tỳ-khưu, đối với vi Tỳ-khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận 
và tội Dukkata ở sự nhận lời. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vi ấy ra đi, bởi 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc trở về trong 
[thời hạn] bảy ngày ấy. Này các Tỳ-khưu, thời điểm trước của vị Tỳ-khưu ấy 
được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

55. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày lễ Pavāranā, 
vị ấy ra di, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy có thể trở 
lại chô cư trú ây hoặc không có thê trở lại, này các Tỳ-khưu? thời diêm trước 
của vi Tỳ-khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

56. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị 
ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị 
Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

57. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị 
ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu 
ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

58. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đen chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khiru, thời điểm sau của vi 
Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

59. Này các Tỳ-khiru, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu5 thời điểm sau của vị 
Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 
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Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vi ây ra đi, bởi công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày. Vi ây vượt quá [thời 
hạn] bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các Tỳ-khiru, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu 
ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, bởi công việc có the giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc 
trở vê trong [thời hạn] bảy ngày ây. Này các Tỳ-khưu, thời diêm sau của vi Tỳ- 
khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

62. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư tru mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày 
trăng tròn tháng Kattỉka là ngày lễ hội Cãtumãsinự vị ấy ra đi, có công việc cần 
thiết. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy có thể trở lại chỗ cư tm ấy hoặc không 
có thể trở lại, này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vi Tỳ-khưu ấy được ghi nhận 
và vô tội ở sự nhận lời.

63. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vi ây săp đặt chô trú ngụ, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị ây ra di, 
không vì công việc cân thiêt. Này các Tỳ-khiru, thời diêm sau của vị Tỳ-khưu 
ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

64. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vi ấy sau khi đi đến chỗ cư tru ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngu, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị ây ra đi, 
CÓ công việc cân thiêt. ...(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ây ra di, không vì 
công việc cần thiết. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công việc 
cân thiêt. ・..(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vi ây ra đi, bởi công việc có thê 
giải quyêt trong bảy ngày. Vị ây vượt quá [thời hạn] bảy ngày ây ở bên ngoài. 
Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội 
Dukkata ở sự nhận lời. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc trở về trong [thời 
hạn] bảy ngày ấy. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vi Tỳ-khưu ấy được ghi 
nhận và vô tội ở sự nhận lời.

5 Tức là rằm tháng Mười âm lịch (ND).
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65. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày trăng tròn 
tháng Kattika là ngày lê hội Cātumāsiñī. vị ây ra đi do công việc cân thiêt. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở 
lại, này các Tỳ-khưu, thời diêm sau của vị Tỳ-khưu ây được ghi nhận và vô tội 
ở sự nhận lời.

Dứt chương 66Vào mùa mưaw là thứ ba.

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

1. [Cho phép] vào mùa [an cư mưa] và luôn cả khi nào? Bao nhiêu [thời 
điểm] và trong mùa [an cư] mưa, các vị không muốn và cố tình [bỏ đi], [muốn] 
dời lại, người nam cư sĩ.

2. Vi bị bệnh, mẹ và cha, anh [em] trai và thân quyến, người làm công việc 
cho các Tỳ-khxru, trú xá, các thú dữ và các loại rắn nữa.

3. Những kẻ trộm cướp, luôn cả các yêu tinh, với cả hai đều bị cháy, vì nước 
ngập, [ngôi làng] đã di chuyển, nhóm đông hơn và các thí chủ.

4. [Thức ăn] thô thiên hoặc hảo hạng, dược phàm th紀h hợp, với người phục 
vụ, phụ nữ, gái điếm, cô gái lỡ thời, kẻ vô căn và bởi thân quyến.

5. Đức vua, các kẻ cướp, bọn bất lương, của cải chôn giấu và các sự chia rẽ 
với tám trường hợp, bãi nhốt thú và đoàn xe tải, chiếc thuyền, ở bộng cây và ở 
chạc ba cây.

6. Sự cư trú mùa mưa ở ngoài trời và với vi không chỗ trú ngụ, các nhà 
quàng tử thi, ở chiếc lọng che và các vị vào mùa [an cư] mưa ở vại đất nung.

7. Điều thỏa thuận, sau khi nhận lời và các lễ Uposatha ở bên ngoài, các 
thời điểm trước và các thời điểm sau nên kết hợp theo cách thức như thế.

8. Vi ra đi không vì công việc cân thiêt, và có công việc cân thiêt là tương 
tợ như the ấy, sau khi song hai ba ngày và bởi công việc trong bảy ngày.

9. Và bảy ngày sắp đến, vị có thể trở lại, hoặc không có thể. về các khoảng 
giữa ở phân tóm lược các sự việc thì nên xem xét đường lôi của mạch văn.

—ooOoo—





IV. CHƯƠNG PAVẢRANẢ .

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, nhiều vị Tỳ-khiru là bạn bè đong quan 
điểm, thân thiết đã vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala.

2. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Chúng ta có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bằng phương thức nào có thể sống mùa [an 
cư] mưa một cách thoải mái và không bi khó nhọc vì đồ ăn khất thqc?"

3・ Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Nếu chúng ta có thể 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
vê trước tiên, vi ây săp xép chô ngôi, chuân bi nước rửa chân, ghê kê chân, tâm 
chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống, nước rửa. 
Vị nào đi khát thực từ làng trở vê sau cùng, nêu vật thực được ăn còn thừa lại, 
nếu muốn có thể ăn; nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ 
xanh, hoặc đô xuồng ở nước không có sinh vật. Vi ây xép chô ngôi lại, dọn dẹp 
nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân, rửa chậu đựng đô thừa roi cát đi, 
dọn dẹp nước uông, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào thây lu nước uông, hoặc 
lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hét nước trông trơn, vị ây có thê đem 
[nước] lại. Nêu vị ây không làm nôi, có thê ra hiệu băng tay mời vi thứ hai và
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CÓ thê đem [nước] lại với dâu hiệu băng tay, nhưng không vì lý do đó lại có thê 
phát ra lời nói. Như thê, chúng ta có sự hợp nhát, thân thiện, không cãi vã nhau, 
có thể sống mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bi khó nhọc vì đồ 
ăn khất thực."

4. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã không nói với nhau và cũng không chuyện 
trò. Vị nào đi khát thực từ làng trở vê trước tiên, vị ây săp xép chô ngôi, chuân 
bi nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, 
rồi đem lại nước uống, nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng,
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nêu vật thực được ăn còn thừa lại, nêu muôn thì vị ây ăn; nêu không muôn thì 
đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước không có sinh 
vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, 
rửa chậu đựng đô thừa roi cát đi, dọn dẹp nước uông, nước rửa và quét nhà ăn. 
Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước 
trông trơn, vị ây đem [nước] lại. Nêu không làm nôi, vị ây ra hiệu băng tay mời 
vi thứ hai và đem [nước] lại với dấu hiệu bằng tay, nhưng không vì lý do đó mà 
phát ra lời nói.
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5. Điều này đã trở thành thông lệ của các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] 
mưa là đi đến để diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy khi đã sống 
qua mùa [an cư] mưa với thời gian ba tháng đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, 
ra đi về phía thành Sāvatthi. Tuần tự, các vị đã đi đến Jetavana, tu viện của ông 
Anāthapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên.

6・ Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 
các vị Tỳ-khiru đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy điều 
này: "Này các Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có phải đã 
sống mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bi khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực không?^,

7. — Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống 
mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bi khó nhọc vì đồ ăn khất thực.

8. 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 có liên quan đến lợi ích thì không 
[hỏi], khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt 
van đe.

9. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị Tỳ-khưu với hai lý do: "Chúng ta sẽ thuyết 
giảng giáo pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.”

10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy điều này:
-Này các Tỳ-khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã 

nhau, đã sống mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bi khó nhọc vì đồ 
ăn khất thực là như thế nào?

11. - Bạch Ngài, trường hợp chúng con gồm nhiều vị Tỳ-khưu là bạn bè 
đồng quan điểm, thân thiết đã vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ ở xứ Kosala. 
Bạch Ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: "Chúng ta có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi vã nhau, vậy băng phương thức nào có thê sông mùa [an cư] 
mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?,,

12. Bạch Ngài, chúng con đây đã khởi ý điêu này: "Nêu chúng ta có thê 
không nói với nhau và cũng khônệ chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngôi, chuân bi nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống, nước rửa. 
Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, 
nêu muôn có thê ăn; nêu không muôn có thê đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ 
xanh hoặc đô xu6ng ở nước không có sinh vật. Vị ây xép chô ngôi lại, dọn dẹp 
nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân, rửa chậu đựng đò thừa rồi cất đi, 
dọn dẹp nước uống, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc 
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lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hét nước trông trơn, vi ây có thê đem 
[nước] lại. Nếu vi ấy không làm nổi, có thể ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và 
có thể đem [nước] lại với dấu hiệu bằng tay, nhưng không vì lý do đó lại có thể 
phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, 
có thể sống mùa [an cư! mưa một cách thoải mái và không bi khó nhọc vì đồ

13. Bạch Ngài, sau đó, chúng con đã không nói với nhau và cũng không 
chuyện trò. Vị nào đi khát thực từ làng trở vê trước tiên, vị ây sáp xép chô ngôi, 
chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng 
đồ thừa, rồi đem lại nước uống, nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau 
cùng, nêu vật thực được ăn còn thừa lại, nêu muôn thì vị ây ăn; nêu không muôn 
có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước không có 
sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà 
chân, rửa chậu đựng đô thừa roi cát đi, dọn dẹp nước uông, nước rửa và quét 
nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh 
hét nước trông trơn, vị ây đem [nước] lại. Nêu không làm nôi, vị ây ra hiệu 
bằng tay mời vị thứ hai và đem [nước] lại với dấu hiệu bằng tay, nhưng không 
vì lý do đó mà phát ra lời nói. Bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi vã nhau, đã sống mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bi 
khó nhọc vì đồ ăn khất thực là như thế.

14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, thật ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống một cách 

không thoải mái lại bảo răng: "Chúng con đã sông một cách thoải Này 
các Tỳ-khưu, thật ra những kẻ rô dại này trong khi đã sông với lôi sông chung 
của loài thú lại bảo rằng: "Chúng con đã sống một cách thoải mái.,, Này các Tỳ- 
khưu, thật ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài 
cừu lại bảo rằng: "Chúng con đã sống một cách thoải m旬Này các Tỳ-khưu,# a z r e •
thật ra những kẻ rô dại này trong khi đã sông với lôi cộng trú của những kẻ lười 
biếng lại bảo rằng: "Chúng con đã sống một cách thoải Này các Tỳ-khưu, 
vì sao những kẻ ro dại này lại thọ trì loi thực hành của ngoại đạo là sự hành trì 
như kẻ câm. 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-khưu rằng:
-Này các Tỳ-khưu, không nên thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự 

hành trì như kẻ câm; vị nào thọ trì thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, 
đôi với các Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa, Ta cho phép thỉnh câu dựa 
trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ. Việc ấy sẽ giúp cho các ngươi có được sự hài hòa với nhau, có được sự 
thoát ra khỏi tội và có được sự tôn vinh Luật. Và này các Tỳ-khưu, nên thỉnh 
câu như vây: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
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năng lực: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hôm nay là ngày lê 
Pavāranā) Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành 
lễ Pavāranāy

15. Vị Tỳ-khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chăp tay lên và nên nói như vây: "Này các Sư đệ5 tôi xin thỉnh câu hội chúng 
do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương 
xót xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này 
các Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói 
với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này các Sư đệ, lần thứ ba tôi xin 
thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, 
tôi sẽ sửa chữa.,,

16. Vị Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên và nên nói như vầy: "Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu hội chúng do đã 
được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin 
các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, 
lân thứ nhì tôi xin thỉnh câu hội chúng ...(nt)…Bạch các ngài, lân thứ ba tôi xin 
thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi 
sẽ sửa chữa.”

17. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngồi 
trong lúc các Tỳ-khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Các Tỳ-khưu 
nào ít ham muôn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao các Tỳ- 
khưu nhóm Lục Sư lại ngôi yên trên chô ngôi, trong lúc các Tỳ-khưu trưởng lão 
đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu?"

18. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ 

ngồi, trong lúc các Tỳ-khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu, có đúng 
không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại này lại ngồi yên trên chỗ ngồi, 

trong lúc các Tỳ-khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu?
19. Này các Tỳ-khưu? sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 

chưa có đức tin, ...(nt).

1 Pavāranā'. Là danh từ có ý nghĩa là "sịt thỉnh cau^, và còn là tên của buổi lễ dành cho các Tỳ-khưu đã 
hoàn tất mùa [an cư] mưa thơi điểm trước. Lễ này đã được dịch là Tự tứ. ở ngữ cảnh này, chúng tôi 
mạn phép giữ nguyên từ Pali cho tên của cuộc lễ. Còn Pavãreti là động từ. Chung tôi sẽ dích theo hai 
lối là "thỉnh cầif, hoặc "tiến hành lễ Pavāranā" tùy theo ngữ cảnh.
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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 ngôi yên trên chô ngôi, trong lúc các Tỳ- 

khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu; vi nào ngồi yên thì phạm 
tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép toàn bộ tất cả ngồi chồm hổm để 
thỉnh câu.

20. Vào lúc bấy giờ, có vị Trưởng lão nọ già yếu ngồi chồm hổm [nghĩ 
rằng]: "Đến khi tất cả thỉnh cầu xong", trong lúc chờ đợi bị ngất xỉu ngã xuống.

21. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngồi chồm hổm trong khoảng thời gian chờ 

đợi cho đến khi thỉnh cầu, sau khi thỉnh cầu thì được ngồi xuống trên chỗ ngồi.
22. Khi ấy, các vị Tỳ-khmi đã khởi ý điều này: "C6 bao nhiêu lễ Pavāranal" 

Các vị đa trình sự việc ây len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu? đây là hai lễ Pavãraụã\ Lễ ngày mười bốn và lễ ngày 

mười lăm. Này các Tỳ-khưu, đây là hai lễ Pavāranā.
23. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "C6 bao nhiêu hành sự 

Pavāranal" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, đây là bốn hành sự Pavãraụã: Hành sự Pavāranā 

sai Pháp theo phe nhóm, hành sự Pavāranā sai Pháp có sự hợp nhất, hành 
sự Pavāranā đúng Pháp theo phe nhóm, hành sự Pavāranā đúng Pháp có sự 
hợp nhất.

24. Này các Tỳ-khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavāranā sai Pháp 
theo phe nhóm, này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự Pavāranā có 
hình thức như thế và hành sự Pavãraụã có hình thức như thế không được Ta 
cho phép.

25. Này các Tỳ-khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavãrariã sai Pháp 
có sự hợp nhất, này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự Pavāranā có 
hình thức như thế và hành sự Pavāranā có hình thức như thế không được Ta 
cho phép.

26. Này các Tỳ-khưu? trường hợp này tức là hành sự Pavāranā đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự Pavâraụã có 
hình thức như the và hành sự Pavāranā có hình thức như the không được Ta 
cho phép.

27. Này các Tỳ-khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavāranā đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các Tỳ-khưu, nên thực hiện hành sự Pavāranā có hình thức 
như thế và hành sự Pavāranā có hình thức như thế được Ta cho phép.

28. Này các Tỳ-khưu, do đó, ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Pavāranā 
có hình thức như thế tức là "đúng Pháp có sự hợp nhất." Này các Tỳ-khiru, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thế.
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29. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Pavāranā.
30. Khi được nói như thế, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
一 Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu bị bệnh. Vị ấy không đến.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bi bệnh được trao ra lời thỉnh 

cầu. Và này các Tỳ-khưu, nên trao ra như vầy: Vi Tỳ-khmi bi bệnh nên đi đến 
gặp một vị Tỳ-khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên và nên nói như vầy: "Tôi xin trao ra lời thỉnh cầu. Hãy chuyển đạt lời 
thỉnh cầu của tôi. Hãy thông báo lời thỉnh cầu của tôi. Hãy thỉnh cầu vì sự lợi 
ích của t6i.”

[Nếu] vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và 
lời nói thì lời thỉnh cầu đã được trao ra. [Nếu] vị ấy không thể hiện bằng thân, 
không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói thì lời thỉnh 
cầu đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt 
đẹp. Này các Tỳ-khưu, nếu không đạt được [như thế] thì nên dùng cái giường 
hoặc cái ghế khiêng vị Tỳ-khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng rồi nên thực hiện 
lễ Pavāranā. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khiru chăm sóc bệnh khởi ý như 
vây: "Nêu chúng ta di chuyên vi bị bệnh dời khỏi vị trí thì bệnh sẽ trâm trọng 
hơn hoặc sẽ gây tử vong”, này các Tỳ-khiru, không nên di chuyển vị bị bệnh 
khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Pavāranā ở nơi ấy. Nhưng 
không nên thực hiện lễ Pavãraụã bởi hội chúng theo phe nhóm; vi nào thực 
hiện thì phạm tội Dukkata.• x • • •

31. Này các Tỳ-khưu9 khi lời thỉnh câu đã được trao ra, nêu vị chuyên đạt 
lời thỉnh cầu từ chính chỗ ấy ra đi [đến nơi khác] thì lời thỉnh cầu nên được 
trao ra đến vị khác. Này các Tỳ-khiru, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ ấy hoàn tục,... từ trần,... được biết là vị 
[xuống] Sa-di,... được biết là người đã xả bỏ sự học tập,... được biết là vị phạm 
tội cực nặng.... được biết là vi bi điên,... được biết là bị loạn trí,... được biết là 
bị thọ kho hành hạ,... được biết là vi bi án treo ve việc không nhìn nhận tội.... 
được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa được biết là vị bi án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác?... được biết là kẻ vô căn,... được biết là kẻ trộm 
tướng mạo [Tỳ-khưu]9... được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo,... được biết là loài 
thú,…được biết là kẻ giết mẹ,... được biết là kẻ giết cha,... được biết là kẻ giết 
A-la-hán,... được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni?... được biết là kẻ chia rẽ hội 
chúng", được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật],... được biết là kẻ lưỡng căn 
thì lời thỉnh cầu nên được trao ra đến vị khác.

32. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh câu đã được trao ra, nêu vi chuyên đạt 
lời thỉnh câu ở khoảng giữa đường lại ra đi [đên nơi khác] thì lời thỉnh câu vân 
chưa được chuyên đạt. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh câu đã được trao ra, nêu 
vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại hoàn tục,... từ trần,... được
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biết là vị [xuống] Sa-di,... được biết là người đã xả bỏ sự học tập,... được biết là 
vị phạm tội cực nặng,... được biết là vị bi điên,... được biết là bị loạn trí,... được 
biết là bi thọ khổ hành hạ,... được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận 
tội,... được biết là vi bi án treo về việc không sửa chữa lỗi,... được biết là vị bị 
án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác,... được biêt là kẻ vô căn,... được biêt là kẻ 
trộm tướng mạo [Tỳ-khưu],... được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo,... được biết 
là loài thú,... được biết là kẻ giết mẹ5... được biết là kẻ giết cha,... được biết là 
kẻ giết A-la-hán,... được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni,... được biết là kẻ chia rẽ 
hội chúng,... được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật],... được biết là kẻ lưỡng 
căn thì lời thỉnh câu vân chưa được chuyên đạt.

33. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cau đã đen được hội chúng roi ra đi [đen nơi khác] thì lời thỉnh cau 
đã được chuyển đạt. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyên đạt lời thỉnh câu đã đên được hội chúng roi hoàn tục,... từ trân,... được 
biết là vị [xuống] Sa-di,... được biết là người đã xả bỏ sự học tập,... được biết là 
vị phạm tội cực năng,... được biết là vị bi điên,... được biết là bị loạn trí,... được 
biết là bi thọ khổ hành hạ,... được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận 
tội,... được biết là vi bị án treo về việc không sửa chữa lỗi,... được biết là vị bị 
án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác,... được biêt là kẻ vô căn,... được biêt là kẻ 
trộm tướng mạo [Tỳ-khưu]?... được biêt là kẻ đã đi theo ngoại đạo,... được biêt 
là loài thú,... được biết là kẻ giết mẹ,... được biết là kẻ giết cha,... được biết là 
kẻ giêt A-la-hán,... được biêt là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-niv.. được biêt là kẻ chia rẽ 
hội chúng,... được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật],... được biết là kẻ lưỡng 
căn thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt.

34. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vi chuyển đạt lời 
thỉnh câu đã đên được hội chúng roi ngủ quên nên không thông báo thì lời thỉnh 
câu đã được chuyên đạt. Vị chuyên đạt lời thỉnh câu không bị phạm tội. Này các 
Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vi chuyển đạt lời thỉnh cầu đã 
đên được hội chúng roi lơ đênh ...(nt)..・ roi nhập định nên không thông báo, thì 
lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời thỉnh cầu không bị phạm tội.

35. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh câu đã được trao ra, nêu vị chuyên đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì lời thỉnh cầu 
đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt lời thỉnh cau bị phạm tội Dukkata, Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào ngày lễ Pavāranā vi trao ra lời thỉnh cầu [đồng 
thời] trao ra sự tùy thuận [phòng khi] hội chúng có hành sự cần được thực hiện.

36. Vào lúc bây giờ, vào ngày lê Pavārariā, các thân quyên đã năm giữ lại 
vị Tỳ-khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã, các thân quyến nắm 
giữ vi Tỳ-khiru lại. Các thân quyên ây nên được các Tỳ-khiru nói như vây: "Này 
các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị Tỳ-khưu này frong chốc lát, đến khi nào 
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vị Tỳ-khưu này thực hiện lễ Pavãranã xong.” Nếu việc ấy đạt được như thế, 
việc ây như vậy là tót đẹp. Nêu không đạt được [như thê], các thân quyên ây 
nên được các Tỳ-khưu nói như vầy: "Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một 
bên trong chóc lát, đên khi nào vị Tỳ-khưu này trao ra lời thỉnh câu xong.” Nêu 
việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như 
thê], các thân quyên ây nên được các Tỳ-khiru nói như vây: "Này các ngài, 
các ngài hãy dẫn vị Tỳ-khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát, đen khi nào 
hội chúng thực hiện lê Pavāranā xong." Nêu việc ây đạt được như thê, việc ây 
như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], vẫn không nên thực hiện lễ 
Pavāranā bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata.

37. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp vào ngày lê Pavãranã, các đức vua năm 
giữ vị Tỳ-khưu lại. ...(nt)... các kẻ trộm cướp nắm giữ ...(nt)… những kẻ bất 
lương nắm giữ ...(nt)..・ những kẻ đối nghịch Tỳ-khiru nắm giữ vị Tỳ-khưu lại. 
Những kẻ đôi nghịch Tỳ-khưu ây nên được các Tỳ-khiru nói như vây: "Nầy các 
ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị Tỳ-khưu này trong chốc lát, đến khi nào vị 
Tỳ-khưu này thực hiện lễ Pavāranā xong/5 Nấu việc ấy đạt được như thế, việc 
ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], những kẻ đối nghịch Tỳ- 
khưu ấy nên được các Tỳ-khiru nói như vầy: "Này các ngài, các ngài hãy tránh 
sang một bên trong chóc lát, đên khi nào vị Tỳ-khưu này trao ra lời thỉnh câu 
xong.” Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không 
đạt được [như thê], những kẻ đôi nghịch Tỳ-khiru ây nên được các Tỳ-khiru nói 
như vầy: uNày các đạo hữu, các người hãy dẫn vị Tỳ-khưu này ra khỏi ranh giới 
trong chóc lát, đên khi nào hội chúng thực hiện lê Pavāranā xong." Nêu việc 
ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không thể đạt được [như 
thế], vẫn không nên thỉnh cầu bởi hội chúng theo phe nhóm; nếu vị nào thỉnh 
cầu thì phạm tội Dukkata,

38. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có năm vị Tỳ- 
khưu cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Bức Thế Tôn 
đã quy đinh rằng: 'Hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranā" và chúng ta là năm 
người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavãranã như the nào?" Các vị đã trình 
Sự việc ay len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh câu hội chúng đôi với năm vị.
39. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có bốn vi Tỳ-khưu 

cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ Pavāranā như thế nAo?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vi. Và này 
các Tỳ-khưu, nên thỉnh câu như vây: Các vị Tỳ-khiru ây nên được thông báo 
bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:
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40. "Xin các Đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pavāranā. Nếu 
là thời diêm thích hợp cho các Đại đức, chúng ta nên thỉnh câu lân nhau.” Vị 
Tỳ-khưu trưởng lão nên đáp thượng y một bên vai, ngôi chôm hôm, chăp tay 
lên và nên nói với các vị Tỳ-khưu ây như vây: "Này các Sư đệ, tôi xin thỉnh câu 
các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
chữa. Này các Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các Đại đức ...(nt)..・ Này các 
Sư đệ, lan thứ ba tôi xin thỉnh cau các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.,,

41. Vị Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên và nên nói với vị các Tỳ-khiru ấy như vầy: "Bạch các ngài, tôi xin thỉnh 
cầu các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, 
vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các Đại đức ...(nt)... Bạch các 
ngài, lân thứ ba tôi xin thỉnh câu các Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa."

42. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có ba vị Tỳ-khưu
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-ldiưu ấy đã khởi ý điều này: "Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị và 
chúng ta là ba người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavāranā như thế nao?99 _ _ _ ， 一 r
Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.

—Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị. Và này 
các Tỳ-khiru, nên thỉnh câu như vây: Các vi Tỳ-khưu ây cân được thông báo bởi 
vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

43. "Xin các Đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pavãraụã. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các Đại đức, chúng ta nên thỉnh cầu lẫn nhau." Vi 
Tỳ-khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay 
lên và nên nói với vi các Tỳ-khưu ấy như vầy: "Này các Sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
chữa. Này các Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các Đại đức ...(nt)…Này các 
Sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa."

44. Vi Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên và nên nói với các vị Tỳ-khưu ây như vây: "Bạch các ngài, tôi xin thỉnh 
câu các Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, 
vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
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chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các Đại đức …(nt)... Bạch các 
ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa.,,

45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ9 vào ngày lễ Pavāranā. có hai vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khtru ấy đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh câu hội chúng đôi với năm vị, thỉnh câu lân nhau đôi với bôn vị, 
thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vi và chúng ta là hai người, vậy chúng ta nên thực 
hiện lễ Pavāranā như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị. Và này 
các Tỳ-khưu9 nên thỉnh cầu như vầy: Vị Tỳ-khưu trưởng lão nên đắp thượng 
y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói với vị Tỳ-khưu mới tu 
như vầy: "Này Sư đệ, tôi xin thỉnh cầu Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin Đại đức hãy nói với 
tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu 
Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng 
thương xót, xin Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này 
Sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa.”

46. Vị Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên và nên nói với vi Tỳ-khưu trưởng lão như vây: "Bạch ngài, tôi xin thỉnh 
cầu Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót, xin Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. 
Bạch ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin Đại đức hãy nói với 
tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Bạch ngài, lân thứ ba tôi xin thỉnh câu 
Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng 
thương xót, xin Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa.^^

47. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ5 vào ngày lễ Pavāranā, có một vi Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã cho phép 
thỉnh câu hội chúng đôi với năm vi, thỉnh câu lân nhau đôi với bôn vị, thỉnh câu 
lẫn nhau đối với ba vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vi và ta chỉ có một mình, 
vậy ta nên thực hiện lễ Pavāranā như thế nao?^ Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
một vị Tỳ-khưu cư ngụ. Này các Tỳ-khưu, chồ nào các vị Tỳ-khưu thường À 1 > 9 • ? 、 D . ，quay trở vê là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở góc cây, vị Tỳ-khưu ây 
nên quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống, nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngồi, 
nên thắp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các Tỳ-khưu khác đi đến thì nên 
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thực hiện lễ Pavāranā với các vị ấy; nếu không có ai đi đến thì nên chú nguyện 
răng: "H6m nay là lê Pavāranā của t6i." Nêu không chú nguyện thì phạm tội 
Dukkata.

Này các Tỳ-khưu, trường hợp ở nơi có năm vị Tỳ-khưu cư ngụ, không nên 
chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vi, rồi thỉnh cầu hội chúng bởi bốn vị. Nếu các 
vị thỉnh cau thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khiru, trường hợp ở nơi có bon 
vị Tỳ-khưu cư ngụ, không nên chuyên đạt lời thỉnh câu của một vị, roi thỉnh 
cầu lẫn nhau bởi ba vị. Nếu các vị thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata, Này các 
Tỳ-khưu, trường hợp ở nơi có ba vị Tỳ-khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt lời 
thỉnh cầu của một vị? rồi thỉnh cầu lẫn nhau bởi hai vi. Nếu các vị thỉnh cầu thì 
phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ở nơi có hai vị Tỳ-khưu cư 
ngụ, không nên chuyên đạt lời thỉnh câu của một vị, roi chú nguyện bởi một vị. 
Nêu chú nguyện thì phạm tội Dukkata.

48. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi phạm tội vào ngày lễ Pavāranā. 
Khi ấy, vi Tỳ-khiru ấy đã khởi ý điều này: “Dức Thế Tôn đã quy đinh rằng: 'Vị 
bị phạm tội không nên tiến hành lễ Pavâranã' và ta thì bị phạm tội; vậy ta nên 
thực hành như thế nào?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bị phạm tội vào ngày lễ 
Pavāranā, Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu ấy nên đi đen gặp một vị Tỳ-khưu, 
nên đắp thượng y một bên vai, nên ngoi chom hom, nên chắp tay lên và nên nói 
như vầy: “Bạch Đại đức, tôi đã phạm tội tên [như vầy], tôi xin thú nhận tội ấy." 
Vị kia nên nói rằng: "[Dại đức] có thấy [tội ấy] không?,, "Thua có, tôi thấy.” 
"[Bại đức] hãy thu thúc trong tương lai."

49. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lễ Pavãranã. Này cácTỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến gặp một vị 
Tỳ-khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên 
và nên nói như vầy: "Bạch Đại dức, tôi có nghi ngờ về sự phạm [một] tội tên 
[như vầy], khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy? tôi sẽ sửa chữa tội ấy." Nói 
xong thì lễ Pavāranā nên được tiến hành, nhưng không nên làm chướng ngại 
cho lễ Pavāranā chỉ vì nguyên nhân ấy.

50. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ trong lúc đang được thỉnh cầu thì 
nhớ ra tội. Khi ấy, vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã quy đinh 
rằng: 'Vị bi phạm tội không nên thỉnh cầu9 và ta thì bị phạm tội; vậy ta nên thực 
hành như thế nào?,, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

—Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vị Tỳ-khưu trong lúc đang được thỉnh cầu 
thì nhớ ra tội. Này các Tỳ-khưu9 vị Tỳ-khiru ấy nên nói với vị Tỳ-khưu bên 
cạnh như vầy: "Bạch Đại đức, tôi đã phạm tội tên [như vầy], sau khi đứng dậy 
khỏi đây, tôi sẽ sửa chữa tội ấy." Nói xong thì nên thỉnh cầu, nhưng không nên 
làm chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì nguyên nhân ấy. Này các Tỳ-khưu, 
trường hợp vị Tỳ-khưu trong lúc đang được thỉnh cầu thì có nghi ngờ về sự 
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phạm tội. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu ấy nên nói với vị Tỳ-khưu bên cạnh 
như vầy: “Bạch Đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm [một] tội tên [như vầy], 
khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy, tôi sẽ sửa chữa tội ấy." Nói xong thì nên 
thỉnh câu, nhưng không nên làm chướng ngại cho việc thỉnh câu chỉ vì nguyên 
nhân ấy.

51. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Bức 
Thế Tôn đã quy định rằng: 'Không nen trình báo tội [đã phạm] giống nhau, 
không nên ghi nhận tội [đã phạm] giống nhau     và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nầoT'

l.***5

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

l. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lê Pavāranā. có nhiêu vi Tỳ-
khưu thường trú đã tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết
rằng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.^^ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực 
hiện lễ Pavāranā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường
trú khác [có số lượng] nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức
The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, toàn bộ 
hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các Tỳ-khưu, ngay trong hôm ấy, các vị 
Tỳ-khưu ấy nên phái một vi Tỳ-khxruđi đến trú xứ lân cận [bảo rằng]: “Này Đại 
dức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy, hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa 
lại tội ây trong sự hiện diện của Đại đức'" Nêu việc ây đạt được như thê, việc 
ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu5 nếu không đạt được [như thế] thì hội 
chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

53. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này 
đã phạm tội giống nhau, khi nào [hội chúng] nhìn thấy vị Tỳ-khưu khác trong 
sạch không phạm tội, khi ấy [hội chúng] sẽ sửa chữa tội ấy trong sự hiện diện 
của vị ấy." Nói xong thì lễ Pavāranā nên được tiến hành, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho lễ Pavāranā chỉ vì nguyên nhân ấy.

54. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vi Tỳ-khmi kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lăng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ vê sự phạm tội 
giống nhau, khi nào [hội chúng] dứt khỏi hoài nghi, khi ấy [hội chúng] sẽ sửa 
chữa tội ấy." Nói xong thì lễ Pavãraụã nên được tiến hành, nhưng không nên 
làm chướng ngại cho lễ Pavāranā chỉ vì nguyên nhân ấy.

Dứt tụng phẩm thứ nhất



IV. CHƯƠNG PAVĀRANĀ 嶺 209

2. 一 Này các Tỳ-khxru, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
rằng: "Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi den/  Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā, Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu thì có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này các Tỳ-khưu9 các vị Tỳ-khưu ây nên 
thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (1)

9

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ9 vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Trong khi các vi ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vi đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vi đã thỉnh cầu. (2)

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vi ấy không biết 
rằng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khiru thường trú 
khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt dẹp, các 
vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vi đã thỉnh cầu. (3)

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh càu xong, có các Tỳ-khưu thường trú khác 
[có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh 
cầu lại. Vô tội đối với các vi đã thỉnh cầu. (4)

6. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.,, Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh càu xong, có các Tỳ-khưu thường trú khác 
[có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, 
[các vị đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vi ấy. Vô tội đối với 
các vi đã thỉnh cầu. (5)

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhát, roi thực hiện 
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lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các Tỳ-khưu thường tru khác 
[có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị 
đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vi ấy. Vô tội đối với các vị đã 
thỉnh cầu. (6)

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Khi các vi ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa đứng lên, 
có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ- 
khưu, các vi Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vi đã thỉnh cầu. (7)

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vi ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lê Pavāranā. Khi các vi ây vừa thỉnh câu xong, trong khi tập thê chưa đứng lên, 
có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã 
thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (8)

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "Có những Tỳ-khun thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa đứng lên, 
CÓ các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] ít hơn đi đên. Các vị đã thỉnh câu 
là đã thỉnh câu tót đẹp, [các vi đên sau] nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các 
vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (9)

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường tru khác chưa đi đến." Các vi ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ 
Pavāranā. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, một sô vị ở tập thê đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường tru khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này các Tỳ-khưu, 
các vị Tỳ-khiru ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (10)

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường tru khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lê Pavāranā. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, một sô vi ở tập thê đã đứng lên, 
có các Tỳ-khưu thường tru khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vi đã
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thỉnh câu là đã thỉnh câu tót đẹp, [các vi đên sau] nên thỉnh câu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (11)

13. Này các Tỳ"khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
rằng: "C6 những Tỳ-khmi thường trú khác chưa đi d&n.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã đứng lên, 
CÓ các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] ít hơn đi đên. Các vi đã thỉnh câu 
là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các 
vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (12)

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biêt 
rằng: "C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lê Pavāranā. Khi các vi ây vừa thỉnh câu xong, toàn bộ tập thê đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, 
các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (13)

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: "Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của 
các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (14)

16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vi ấy không biết 
rằng: “C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.,, Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lê Pavāranā. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, toàn bộ tập thê đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là 
đã thỉnh câu tót đẹp, [các vị đên sau] nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các 
vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (15)

Dứt mười lăm trường hợp vô tội.

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vi ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực 
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hiện lê Pavāranā. Trong khi các vi ây đang thỉnh câu, có các Tỳ-khưu thường 
tru khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vi Tỳ-khưu ấy 
nên thỉnh câu lại. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. (1)

2. Này các Tỳ-khưu? trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ây biêt răng: "C6 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi d©n." Các vị ây tưởng là đúng Pháp, 
txrởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực hiện lễ 
Pavāranā. Trong khi các vi ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú khác 
[có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các 
vị còn lại nên thỉnh câu. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. (2)

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực 
hiện lê Pavāranā. Trong khi các vị ây đang thỉnh câu, có các Tỳ-khưu thường 
trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, 
các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vi đã thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. (3)

4. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi d&n.” Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực 
hiện lê Pavāranā, Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, có các Tỳ-khmi thường 
trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn... tương đương... ít hơn đi đên. ...(nt)... trong

-2 e x ị'

khi tập thê chưa đứng lên,... nhiêu hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... một sô 
vị ở tập the đã đứng lên5... nhiều hơn... tương đương... ít hơn .・.(nt)... toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn... 
tương đương... ít hơn đi đên. Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh câu tót đẹp, [các vị 
đên sau] nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các vị ây. Các vị đã thỉnh câu thì 
phạm tội Dukkata. (4-15)

Dứt mười lăm trường hợp
r

là phe nhóm và có sự nhận biêt là phe nhóm.

l. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vi ấy biết rang: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vi ấy có sự nghi ngờ 
rằng: "Lễ Pavãranã của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ Pavãraụã, Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ- 
khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vi đã thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. (1)
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2. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trủ tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: “Lễ Pavāranā của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
roi thực hiện lê Pavāranā. Trong khi các vị ây đang thỉnh câu, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi đên. Các vị đã thỉnh câu là đã 
thỉnh câu tót đẹp, các vị còn lại nên thỉnh câu. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội 
Dukkata, (2)

3. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp tại trú xứ nọ5 vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ây biêt răng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.^, Các vị ấy có sự nghi 
ngờ rằng: "Lễ Pavãranã của chủng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?" rồi thực hiện lễ Pavāranā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là 
đã thỉnh câu tót đẹp, các vị còn lại nên thỉnh câu. Các vị đã thỉnh câu thì phạm 
tội Dukkata, (3)

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vi ây biêt răng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: "Lễ Pavāranā của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?" 
rồi thực hiện lễ Pavãraụã, Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, ...(nt)... nhiều 
hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)..・ trong khi tập thê chưa đứng lên?... nhiêu 
hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)..・ một sô vị ở tập thê đã đứng lên,... nhiêu 
hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn... tương đương... ít hơn đi đến. Các vi 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Các vi đã thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. (4-15)

Dứt mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ.

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranã. có 
nhiều Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” [Nghĩ rằng]: "Lễ Pavāranā 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta", các vi bỏ qua sự ngân ngại roi thực hiện lê Pavāranā. Trong khi 
các vị ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều 
hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã 
thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata, (1)

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
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"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” [Nghĩ rằng]: "Lễ Pavāranā 
vân được phép thực hiện đôi với chúng ta, chứ không phải không được phép đôi 
với chúng ta", các vị bỏ qua sự ngân ngại roi thực hiện lê Pavāranā. Trong khi 
các vị ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. (2)

3・ Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." [Nghĩ rằng]: "Lễ Pavāranā 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta”，các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Pavāranā. Trong khi 
các vị ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn 
đi đến. Các vi đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. 
Các vi đã thỉnh cau thì phạm tội Dukkata. (3)

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." [Nghĩ rằng]: "Lễ Pavāranā 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta”，các vi bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Pavāranā. Khi các vị 
ấy vừa thỉnh cầu xong, ...(nt)..・ nhiều hơn... tương đương... ít hơn …trong 
khi tập thê chưa đứng lên,... nhiêu hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... một sô 
vi ở tập thể đã đứng lên,... nhiều hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)..・ toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn... 
tương đương... ít hơn đi đên. Các vi đã thỉnh câu là đã thỉnh câu tót đẹp, [các vi 
đên sau] nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các vị ây. Các vị đã thỉnh câu thì 
phạm tội Dukkata. (4-15)

Dứt mười lăm trường hợp Ếíbỏ qua sự ngần ngai.”

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ấy biết rằng: "C6 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi den?9 Các vi ây có dự tính chia rẽ [nghĩ 
răng]: "Các vi này tiêu mát đi! Các vi này biên mát đi! Ai mà cân đên các vi 
ấy?,^ rồi thực hiện lễ Pavāranā, Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các Tỳ- 
khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi đên. Này các Tỳ-khưu, các vị 
Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya. (1)

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vi ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ răng]: "Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân đên các 
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vị áy?" roi thực hiện lê Pavāranā. Trong khi các vị ây đang thỉnh câu, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vi còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì 
phạm tội Thullaccaya. (2)

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavārariā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ răng]: "Các vi này tiêu mát đi! Các vi này biên mát đi! Ai mà can đên các 
vị ấy?" rồi thực hiện lễ Pavāranā. Trong khi các vi ấy đang thỉnh cầu, có các 
Tỳ-khiru thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vi đã thỉnh cầu thì phạm tội 
Thullaccaya. (3)

4. Này các Tỳ-khưu? trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị 2y?” roi thực hiện lê Pavāranā. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, có các Tỳ- 
khưu thường tru khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị 
Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya. (4)

5. Này các Tỳ-khưu? trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ấy biết rang: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ răng]: "Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mat đi! Ai mà cân đên 
các vị ây?  roi thực hiện lê Pavāranā. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh càu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì 
phạm tội Thullaccaya. (5)

95

6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãraụã. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây biêt răng: 
“C6 những Tỳ-khiru thường trú khác chưa đi dấn.” Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vi này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vi ây?" roi thực hiện lê Pavāranā, Khi các vi ây vừa thỉnh câu xong, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh câu tót đẹp, [các vi đên sau] nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya. (6)

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vi ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.'： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị 2y?” roi thực hiện lê Pavāranā. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, trong khi 
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tập thê chưa đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn 
đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh 
cau thì phạm tội Thullaccaya, (7)

8. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến." Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: “Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến 
các vị ấy?" roi thực hiện lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cau xong, trong 
khi tập thể chưa đứng lên, có các Tỳ-khưu thuơng trú khác [có số lượng] tương 
đương đi đến. Các vi đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tót đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cau thì phạm tội Thullaccaya. (8)

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rang: "C6 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi den?9 Các vị ấy có dự tính chia rẽ [nghĩ 
rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?： 
rồi thực hiện lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể 
chưa đứng lên, có các Tỳ-khưu thường tru khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các 
vi đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Các vi đã thỉnh cau thì phạm tội Thullaccaya, (9)

10. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.'： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?" roi thực hiện lễ Pavãraụã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một so vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn 
đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vi đã thỉnh 
cầu thì phạm tội Thullaccaya. (10)

11. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ9 vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.'： Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vi ấy?" rồi thực hiện lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vi ở 
tập the đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có so lượng] tương đương 
đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. 
Các vi đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya, (11)

12. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rang]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị áy?" roi thực hiện lê Pavãraụã. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, một sô vị ở 
tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến.
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Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh câu tót đẹp, [các vị đên sau] nên thỉnh câu trong 
sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya. (12)

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại tru xứ nọ5 vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi ây biêt răng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.,, Các vi ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ răng]: "Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân đên các 
vị ấy?" rồi thực hiện lễ Pavāranā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn 
đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh 
cau thì phạm tội Thullaccaỵa. (13)

14. Này các Tỳ-khmi5 trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“C6 những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.^, Các vi ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: "Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ây?" roi thực hiện lê Pavãranã. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường tru khác [có số lượng] tương đương 
đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. 
Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya. (l4)

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường tru tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
"C6 những Tỳ-khiru thường tru khác chưa đi đến.,, Các vị ấy có dự tính chia rẽ
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[nghĩ răng]: "Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân đên các 
vị ay?" roi thực hiện lê Pavãraụã, Khi các vi ây vừa thỉnh câu xong, toàn bộ tập 
thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. 
Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh câu tót đẹp, [các vi đên sau] nên thỉnh câu trong 
Sự hiện diện của các vị ây. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Thullaccaya. (15)

Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ. 
Dứt hai mươi lăm nhóm ba.

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vi hoặc hơn. Các vi ấy không biết 
rang: "Các vị Tỳ-khưu thường tru khác đang đi vào trong ranh giói", ...(nt)... 
Các vị ấy không biết rằng: "Các vi Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong 
ranh gi&i", ...(nt)..・ Các vị ấy không nhìn thấy các vi Tỳ-khưu thường trú khác 
đang đi vào trong ranh giới, ...(nt)..・ Các vị ấy không nhìn thấy các vị Tỳ-khưu 
thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, ...(nt)..・ Các vị ấy không nghe rằng: 
"Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giói",…(nt)... Các 
vị ây không nghe răng: "Các vi Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh 
giới", ...(nt)..・ Theo phương thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị 
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thường trú với vị thường trú, về vị vãng lai với vi thường trú, về vị thường trú 
với vi vãng lai, về vị vãng lai với vi vãng lai, bằng cách thức thêm vào những 
phần tương tợ thì tạo ra được bảy trăm nhóm ba.

2. Này các Tỳ-khiru, trường hợp ngày mười bốn là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nêu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiều hơn thì các vi vãng lai nên thuận theo các vị thường tru. Nếu [có 
số lượng] tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
các vi vãng lai [có số lượng] nhiều hơn thì các vi thường trú nên thuận theo các 
vi vãng lai.

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các Tỳ-khiru thường 
trú, ngày mười bốn là của các Tỳ-khtru vãng lai. Nếu các vi thường trú [có số 
lượng] nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vi thường trú. Nếu [có 
số lượng] tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn thì các vi thường trú nên thuận theo các 
vi vãng lai.

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nêu các vi thường trú [có sô 
lượng] nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban cho 
sự hợp nhất đến các vi vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến 
hành lễ Pavãranã. Nếu [có số lượng] tương đương và các vị thường trú không 
mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vi vãng 
lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Pavãranã. Nếu các vị vãng lai [có số 
lượng] nhiều hơn thì các vị thường tru nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới.

5. Này các Tỳ-khưu? trường hợp ngày mười lăm là của các Tỳ-khun thường 
trú, ngày đầu tháng là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú [có số 
lượng] nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường 
trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu [có số lượng] tương đương thì các vị 
vãng lai nên ban cho sự hợp nhát đên các vị thường trú hoặc là nên đi ra khỏi 
ranh giới. Nếu các vi vãng lai [có số lượng] nhiều hơn và các vị vãng lai không 
mong muôn, thì không nên ban cho sự hợp nhát đên các vị thường trú; các vị

、 ， A 9 9 • r • X • •/\ t y 1 1 ■thường trú nên đi ra khỏi ranh giới roi tiên hành lê Pavāranā.
6・ Này các Tỳ-khiru? trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 

hiện của việc cư tru, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư tru của các vi Tỳ-khưu thường trú [như là] giường, ghế, nệm, 
gối được sắp xếp cẩn thận; nước uống, nước rửa khéo được bố trí; phòng ốc 
được quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy, khởi lên nghi ngờ: "C6 các Tỳ-khưu 
thường trú hay không c6?" Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiêm roi tiên hành lê Pavāranā thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các 
vi nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn
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thây roi tiên hành lê Pavāranā thì vô tội. Các vị nghi ngờ roi tìm kiêm, sau khi 
tìm kiêm thì nhìn thây, sau khi nhìn thây roi tiên hành lê Pavāranā chung thì vô 
tội. Các vị nghi ngờ roi tìm kiêm, sau khi tìm kiêm thì nhìn thây, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lễ Pavāranā riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ 
roi tìm kiêm, sau khi tìm kiêm thì nhìn thây, sau khi nhìn thây có dự tính chia rẽ 
[nói rằng]: "Các vi này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị 备y?" rồi tiến hành lễ Pavāranā thì phạm tội Thullaccaya.

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các vị Tỳ-khiru thường trú [như là] tiếng bước chân 
của những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đằng hắng, tiếng hắt hơi, 
sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: "C6 các Tỳ-khưu thường trú hay không c6?" 
Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm roi tiến hành lễ 
Pavāranā thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ roi tìm kiêm, sau khi 
tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāranā 
thì vô tội. ...(nt)... Các vi nghi ngờ roi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, 
sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāranā chung thì vô tội. ...(nt)... Các vị 
nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thay, sau khi nhìn thấy rồi tiến 
hành lễ Pavāranā riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rồi 
tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ 
[nói răng]: "Các vị này tiêu mat đi! Các vi này biên mat đi! Ai mà cân đên các 
vị 2y?” roi tiên hành lê Pavāranā thì phạm tội Thullaccaya.

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khiru thường trú nhìn thấy sự biểu 
hiên cua việc đi đen, đặc diêm cua việc đi đen, hiện tướng cua việc đi đen, dâu 
hiệu của việc đi đến của các Tỳ-khiru vãng lai [như là] bình bát khác lạ, y khác 
lạ, vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn thấy, 
khởi lên nghi ngờ: "C6 các vị Tỳ-khưu vãng lai hay không c6?" Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Pavāranā 
thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm 
không nhìn thấy, sau khi không nhìn thay rồi tiến hành lễ Pavãranã ún vô tội. 
・..(nt)... Các vi nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi 
nhìn thây roi tiên hành lê Pavāranā chung thì vô tội. ...(nt)... Các vị nghi ngờ 
rồi tìm kiêm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thây, sau khi nhìn thây roi tiến hành lễ 
Pavāranā riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy, có dự tính chia rẽ [nói rằng]: 
"Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?" rồi 
tiến hành lễ Pavāranā thì phạm tội Thulỉaccaya.

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đen, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, dấu 
hiệu của việc đi đen của các Tỳ-khưu vãng lai [như là] tiếng bước chân của các 
vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đằng hắng, tiếng hắt 
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hơi, sau khi nghe, khởi lên nghi ngờ: "C6 các vị Tỳ-khxru vãng lai hay không 
c6?" Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến 
hành lễ Pavāranā thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pavāranā thì vô tội. ...(nt)... Các vị nghi ngờ roi tìm kiêm, sau khi tìm kiêm thì 
nhìn thây, sau khi nhìn thây roi tiên hành lê Pavāranā chung thì vô tội. ...(nt)... 
Các vị nghi ngờ rồi tìm kiểm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy 
rồi tiến hành lễ Pavãraụã riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thay, sau khi nhìn thấy, có dự tính 
chia rẽ [nói răng]: "Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân 
đến các vi ấy?" rồi tiến hành lễ Pavāranā thì phạm tội Thullaccaya.

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy các Tỳ- 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng tru khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Pavāranā chung thì vô tội. ...(nt)... Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ 
Pavāranā chung thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn 
không xác quyêt, sau khi không xác quyêt roi tiên hành lê Pavãranã riêng rẽ 
thì vô tội.

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy các Tỳ- 
khưu thường trú thuộc cùng nhóm cộng tru. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác lại không hỏi, sau 
khi không hỏi lại tiến hành lễ Pavāranā chung thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ 
Pavāranā riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vi ấy hỏi, sau khi hỏi rồi 
xác quyêt, sau khi xác quyêt roi tiên hành lê Pavāranā chung thì vô tội.

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nhìn thấy các Tỳ- 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vi ấy nhận lầm thuộc cùng nhóm 
cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, sau khi 
không hỏi rồi tiến hành lễ Pavāranā chung thì vô tội. ...(nt)... Các vị ấy hỏi, sau 
khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ Pavāranā 
chung thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vi ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác 
quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Pavāranā riêng rẽ thì vô tội.

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nhìn thấy các Tỳ- 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng tru. Các vi ấy nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiên hành lê Pavāranā chung thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các 
vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ Pavāranā 
riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vi ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, 
sau khi xác quyêt roi tiên hành lê Pavāranā chung thì vô tội.
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14. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā. từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đen chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm.

15. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu? trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

16. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā. từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu5 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

17. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

18. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

19. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

20. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā. từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

21. Này các Tỳ-khưu5 vào ngày lễ Pavāranā. từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu5 không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ 
không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

22. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavãranã. từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đen chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.

23. Này các Tỳ-khiru, vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khiru5 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

24. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavārartā, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu5 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ- 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ 
phi có nguy hiểm.

25. Này các Tỳ-khưu5 vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chồ tru ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng tru khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.
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26. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavãranã. từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đen chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu 
ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.

27. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu9 không nên đi đến nơi không phải là chỗ tru ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

28. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ nơi không phải là chỗ tru 
ngụ có Tỳ-khưu? không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ tru 
ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng tru khác, trừ 
phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

29. Này các Tỳ-khưu5 vào ngày lễ Pavāranā. từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

30. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ 
có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi 
[đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

31. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ tru ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đen chỗ tru ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ tru ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.

32. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có 
thể đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nếu biết rằng: "Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.”

33. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ tru ngụ có Tỳ-khưu, có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)..・ chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nêu biêt răng: “Ta có thê đi đên nội trong ngày nay.”

34. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā. vị Tỳ-khưu từ nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)..・ nơi 
không phải là chỗ tru ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)..・ chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm cộng trú, 
nếu biết rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.”

35. Này các Tỳ-khưu5 vào ngày lễ Pavāranā. vị Tỳ-khưu từ chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có 
Tỳ-khưu ...(nt)... nơi không phải là chỗ tru ngụ có Tỳ-khưu ...(rìt)... chỗ trú ngụ 
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hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ấy thuộc 
cùng nhóm cộng trú, nêu biêt răng: “Ta có thê đi đên nội trong ngày nay.^,

36. Này các ・..(nt)...，không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
vị Tỳ-khưu-ni; vị nào thỉnh cau thì phạm tội Dukkata.

37. Này các không nên thỉnh câu với hội chúng đã ngôi xuông có 
cô Ni tu tập sự ...(nt)... có vị Sa-di ...(ĩìt)... có vi Sa-di-ni ...(nt)... có người đã 
xả bỏ sự học tập ...(nt)... có vị đã phạm tội cực nặng; vị nào thỉnh cầu thì phạm 
tội Dukkata.

38. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về 
việc không nhìn nhận tội; vi nào thỉnh càu thì nên được hành xử theo pháp.

39. Không nên thỉnh câu với hội chúng đã ngôi xuông có vị bị án treo vê 
việc không sửa chữa lỗi ...(nt)... có vi bi án treo ve việc không từ bỏ tà kiến ác; 
vi nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp.

40. Này các Tỳ-khun, không nên thỉnh câu với hội chúng đã ngôi xuông có 
kẻ vô căn; vi nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata.

41. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có kẻ trộm tướng 
mạo [Tỳ-khưu] ...(nt)…có kẻ đã đi theo ngoại đạo ...(nt)..・ có loài thú ...(nt)..・ 
có kẻ giết mẹ ...(nt)..・ có kẻ giết cha ...(nt)... có kẻ giết A-la-hán ...(nt)..・ có kẻ 
làm nhơ Tỳ-khưu-ni ...(nt)..・ có kẻ chia rẽ hội chúng ...(nt)... có kẻ làm chảy 
máu [đức Phật] ...(nt)... có kẻ lưỡng căn; vi nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata,

42. Này các Tỳ-khưu, lễ Pavãranã không nên tiến hành với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành Parivãsa. trừ trường hợp tập the còn chưa đứng lên.

43. Này các Tỳ-khưu, không nên tiến hành lễ Pavāranā không nhằm ngày 
Pavāranā, trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.

Dứt tụng phẩm thứ nhì.

1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala, vào ngày lễ Pavāranā đã 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vi Tỳ-khưu đã không thể thỉnh cầu ba lần đọc. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh cầu hai làn đọc.
Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị Tỳ-khưu đã không thể 

thỉnh cầu hai lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh cầu một lần đọc.
Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị Tỳ-khưu đã không thể 

thỉnh cầu một lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh cầu [cùng một lượt] theo sự đồng 

năm tu.
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2. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. trong khi dân chúng 
còn dang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy đã 
khởi ý rang: "Trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí thì đêm 
đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh 
cầu xong và khi ấy, đêm nay sẽ hừng sáng, vậy chúng ta nên thực hành như thế 
nào?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavārartā. trong 
khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Nếu các vị Tỳ- 
khưu ở đó khởi ý như vầy: "Trong khi những người này còn đang cúng dường 
vật thí thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng 
sẽ không thỉnh cầu xong và khi ấy, đêm nay sẽ hừng sáng/9 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. Trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí thì 
đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không 
thỉnh cầu xong và khi ấy, đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc ...(nt)..・ một lần đọc ...(nt)... 
theo sự đồng năm tu.”

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā. trong 
khi các vi Tỳ-khưu đang giảng pháp ...(nt)... trong khi các vị chuyên về Kinh 
đang trùng tụng về Kinh ...(nt)... trong khi các vị chuyên về Luật đang hỏi về 
Luật ...(nt)... trong khi các vị Pháp sư đang thảo luận ve Pháp ...(nt)... trong khi 
các vị Tỳ-khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần tàn. Nếu các vị Tỳ-khưu ở đó khởi 
ý như vầy: "Trong khi các vị Tỳ-khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần tàn, nếu 
hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và khi 
ấy đêm nay sẽ hừng sáng.” Hội chúng cần được thông báo bởi vi Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong 
khi các vị Tỳ-khưu đang tranh cãi thì đêm đã gan tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh 
cau ba lan đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh cau xong và khi ấy, đêm nay sẽ 
hừng sáng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu 
hai lần đọc ...(nt)..・ một lần đọc ...(nt)... theo sự đồng năm tu.”

4. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala, vào ngày lễ Pavāranā. 
có hội chúng Tỳ-khưu đông đảo đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây 
đen lớn đã kéo đến. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Hội chúng 
Tỳ-khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn 
đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh 
cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa, vậy chúng ta nên thực hành như thế 
na。？” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có hội 
chúng Tỳ-khưu đông đảo tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã 
kéo đến. Nếu các vi Tỳ-khưu ở đó khởi ý như vầy: "Hội chúng Tỳ-khưu đông 
đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu 
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hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và 
đám mây đen này sẽ đổ mua.” 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. 
Hội chúng Tỳ-khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ tru mưa thì ít ỏi và đám 
mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc ...(nt)..・ một làn đọc 
...(nt)... theo sự đồng năm tu."

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranã. có 
sự nguy hiểm từ đức vua ...(nt)... có sự nguy hiểm vì trộm cướp ・..(nt)..・ có sự 
nguy hiểm vì hỏa hoạn ...(nt)..・ có sự nguy hiểm vì nước ngập ...(nt)..・ có sự 
nguy hiểm vì loài người ...(nt)..・ có sự nguy hiểm vì phi nhân ...(nt)..・ có sự 
nguy hiêm vì thú dữ ...(nt)... có sự nguy hiêm vì răn ...(nt)..・ có sự nguy hiêm 
cho mạng sông ...(nt)…có sự nguy hiêm cho Phạm hạnh. Nêu các vị Tỳ-khưu 
ở đó khởi ý như vây: "Dây là sự nguy hiêm cho Phạm hạnh. Nêu hội chúng sẽ 
thỉnh câu ba lân đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh câu xong và điêu này sẽ là 
Sự nguy hiêm cho Phạm hạnh.,^ Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khiru 
kinh nghiệm, có năng lực: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Đây

. • z 二 .'l—.

là sự nguy hiêm cho Phạm hạnh. Nêu hội chúng sẽ thỉnh câu ba lân đọc thì hội 
chúng sẽ không thỉnh câu xong và điêu này sẽ là sự nguy hiêm cho Phạm hạnh. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh càu hai lần đọc 
・..(nt)... một lần đọc ...(nt)..・ theo sự đồng năm tu.'”

6. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư là những vị có phạm tội tiến 
hành lễ Pavāranā. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 vị có phạm tội không nên thỉnh câu; vi nào thỉnh câu 
thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, vi nào có phạm tội mà thỉnh cầu thì Ta 
cho phép buộc tội vị ấy sau khi đã thỉnh ý trước.

7. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi được thỉnh ý trước 
đã không muốn để cho thỉnh ý. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép đình chỉ sự thỉnh cầu đối với vị không 
cho thỉnh ý. Và này các Tỳ-khưu, nên đình chỉ như vầy: Vào ngày lễ Pavārariā 
là ngày mười bôn hoặc mười lăm, trong khi nhân vật ây có hiện diện ở giữa 
hội chúng nên trình lên rằng: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 
Nhân vật tên [như vầy] có phạm tội. Tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vị ấy. Không 
nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của vi 备y." Sự thỉnh cầu đã được đình chỉ.

8. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "Trước hết, các 
vị Tỳ-khưu hiên thiện sẽ đình chỉ sự thỉnh câu của chúng ta” nên ra tay trước, 
đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị Tỳ-khiru trong sạch không phạm tội khi không 
CÓ cơ sở, không có nguyên nhân. Các vị cũng đình chỉ sự thỉnh câu của các vi 
đã thỉnh cầu xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
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一 Này các Tỳ-khmi, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị Tỳ-khiru 
trong sạch không phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân; vị nào 
đình chỉ thì phạm tội Dukkata. Và này các Tỳ-khưu, không nên đình chỉ sự 
thỉnh câu của các vị đã thỉnh câu xong; vị nào đình chỉ thì phạm tội Dukkata.

9. Này các Tỳ-khiru, như vây là sự thỉnh câu bi đình chỉ, như vây là không 
bị đình chỉ. Này các Tỳ-khưu, thế nào là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ? Này 
các Tỳ-khưu, trong sự thỉnh cầu với ba lần đọc, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các Tỳ- 
khưu, trong sự thỉnh câu hai lân đọc, nêu ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, trong sự 
thỉnh cầu một lần đọc, nếu ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, trong sự thỉnh cầu [đọc 
một lượt] theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã nói, 
đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các Tỳ-khưu, như thế là sự 
thỉnh cầu không bị đình chỉ.

10. Này các Tỳ-khưu, thế nào là sự thỉnh cầu bi đình chỉ? Này các Tỳ-khưu, 
trong sự thỉnh câu ba lân đọc, nêu đình chỉ sự thỉnh câu vào lúc đã đọc, đã nói, 
[nhưng] chưa được hoàn tát thì sự thỉnh câu bị đình chỉ. Này các Tỳ-khưu, trong 
sự thỉnh cầu hai lần đọc, nếu ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu5 trong sự thỉnh cầu một 
lân đọc, nêu ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu? trong sự thỉnh câu [đọc một lượt] theo 
sự đông năm tu, nêu đình chỉ sự thỉnh câu vào lúc đã đọc, đã nói, [nhưng] chưa 
được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. Này các Tỳ-khưu, như thế là sự thỉnh 
càu bi đình chỉ.

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāranā, có vi Tỳ-khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị Tỳ-khưu. Nếu các vị Tỳ-khưu khác biết về vị Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ấy rằng: "Đại đức này có sở hành về thân không được trong 
sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được 
trong sạch, [là vi] ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại 
khi bị tra h6i." Sau khi đã răn đe rằng: “Này Tỳ-khưu, thôi đi! Chớ có sự xung 
đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!" rồi hội chúng 
nên tiến hành lễ Pavāranā.

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāranā, có vi Tỳ-khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vi Tỳ-khưu. Nếu các vị Tỳ-khưu khác biết về vi Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ây răng: "Đại đức này có sở hành vê thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong 
sạch, [là vị] ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị 
tra h6i." Sau khi đã răn đe ràng: "Này Tỳ-khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, 
chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!,^ rồi hội chúng nên 
tiến hành lễ Pavāranā.

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāranā. có vị Tỳ-khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị Tỳ-khưu. Nếu các vị Tỳ-khưu khác biết về vi Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ấy rằng: “Bại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
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SỞ hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, [là 
vi] ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đoi đáp lại khi bị tra hoi." 
Sau khi đã răn đe rằng: "Này Tỳ-khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có sự 
cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!" rồi hội chúng nên tiến hành 
lễ Pavāranā.

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāranā. có vị Tỳ-khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị Tỳ-khưu. Nếu các vị Tỳ"khưu khác biết về vi Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ấy rằng: "Bại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, [là vi] 
ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra h6i." Sau 
khi đã răn đe rằng: "Này Tỳ-khxru, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi 
cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!” rồi hội chúng nên tiến hành lễ 
Pavāranā,

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāranā. có vị Tỳ-khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị Tỳ-khưu. Nếu các vị Tỳ-khưu khác biết về vị Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ây răng: "Dại đức này có sở hành vê thân được trong sạch, có 
SỞ hành vê khâu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, [là vị] 
sáng trí, có kinh nghiệm, có năng lực đối đáp lại khi bị tra h6i." Vị [đình chỉ] 
ấy nên được nói như sau: "Này Đại dức, việc Đại đức đình chỉ sự thỉnh cau của 
vị Tỳ-khưu này, Đại đức đình chỉ vị này do điều gì? Đại đức đình chỉ do sự hư 
hỏng về giới, đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ do sự hư hỏng về 
tri lấến?,r

16. Nếu vi ấy nói như vầy: ''Hoặc là toi đình chỉ do sự hư hỏng về giới, hoặc 
là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng 
vê tri kiOn." Vị ây nên được nói như sau: "Vậy vị Đại đức có biêt sự hư hỏng 
về giới không, có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư hỏng về 
tri kiến khong?99 Nếu vị ấy noi như vầy: "Này các Đại đức, tôi biết sự hư hỏng 
về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về tri kiến.^, Vị ấy 
nên được nói như sau: “Này Đại đức, điêu gì là sự hư hỏng vê giới, điêu gì là 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về tri kiến?”

17. Nêu vị ây nói như vây: uBôn Pārājika. mười ba Sañghādisesa, đó là sự 
hư hỏng ve giới. Tội Thullaccaya, tội Pãcỉttiya, tội Pātidesariīya, tội Dukkata. 
tội Dubbhāsitā, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, tri kiến cực doan, đó 
là sự hư hỏng về tri kien." Vị ấy nên được nói như sau: uNày Đại đức, việc Đại 
đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị Tỳ-khưu này, có phải Đại đức đình chỉ do đã 
được thấy, đình chỉ do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngỏr?”

18. Nếu vị ấy nói như vầy: "Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc 
là tôi đình chỉ do đã được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do sự nghi ngóc’ Vị ấy 
nên được nói như sau: "Này Đại dức, việc Đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của 
vi Tỳ-khưu này do đã được thấy, Đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thấy thế 
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nào? Đại đức đã thấy khi nào? Đại đức đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị này 
đang phạm Pārājika. đã thấy đang phạm Sañghādisesa, đã thấy đang phạm tội 
Thullaccaya... tội Pãcittiya... tội Pātidesanīya.,. tội Dukkata... tội Dubbhāsitā? 
Và Đại đức đã ở đâu, và vi Tỳ-khưu này đã ở đâu, và Đại đức đã làm gì, và vị 
Tỳ-khưu này đã làm gi?"

19. Nếu vị ấy nói như vầy: "Này các Đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị Tỳ-khiru này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu do 
đã được nghe." Vị ấy nên được nói như sau: "Này Đại đức, việc Đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cau của vị Tỳ-khưu này do đã được nghe, Đại đức đã nghe gì? Đại 
đức đã nghe thế nào? Đại đức đã nghe khi nào? Đại đức đã nghe ở đâu? Có 
phải đã nghe rằng: 'Vị này đã phạm tội Pārājikai" Có phải đã nghe rằng: 6Vị 
này đã phạm tội SañghādisesaT Có phải đã nghe răng: 'Vị này đã phạm tội 
Thullaccaya... tội Pãcittiya... tội Pātidesanīya... tội Dukkcựa... tội Dubbhāsitaṃ' 
CÓ phải Đại đức đã nghe từ vị Tỳ-khiru, đã nghe từ vị Tỳ-khưu-ni, đã nghe từ 
cô Ni tu tập SỊT, đã nghe từ vi Sa-di, đã nghe từ vị Sa-di-ni, đã nghe từ nam cư 
si, đã nghe từ nữ cư si, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần 
của đức vua, đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại dạo?"'

20. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này các Đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị Tỳ-khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu 
do sự nghi ng&." Vi ấy nên được nói như sau: "Này Đại đức, việc Đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vi Tỳ-khưu này do sự nghi ngờ, Đại đức nghi ngờ gi, nghi 
ngờ như the nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải Đại đức nghi ngờ 
rằng: 'Vị này đã phạm tội Pārājikcf!" Có phải Đại đức nghi ngờ rằng: 'Vị này đã 
phạm tội SañghādisesaT Có phải Đại đức nghi ngờ rằng: 'Vị này đã phạm tội 
Thullaccaya... tội Pãcittiya... tội Pātidesanīya... tội Dukkata... tội Dubbhāsitā?" 
Có phải Đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vi Tỳ-khưu, nghi ngờ sau khi nghe từ 
vi Tỳ-khưu-ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô Ni tu tập sự, nghi ngờ sau khi nghe 
từ vi Sa-di, nghi ngờ sau khi nghe từ vi Sa-di-ni, nghi ngờ sau khi nghe từ nam 
cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại than của đức vua, nghi ngờ sau khi nghe 
từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?,,,

21. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này các Đại dức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị Tỳ-khưu này do sự nghi ngờ, hơn nữa tôi cũng không biết do điều 
gì tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vi Tỳ-khưu nay?9 Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ- 
khưu buộc tội không làm thỏa mãn tâm của các vị đong Phạm hạnh thông minh 
bằng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói rằng: "Vị bị buộc tội là không đáng khiển 
trach?5 Này các Tỳ-khiru, nếu vị Tỳ-khưu buộc tội làm thỏa mãn tâm của các vi 
đồng Phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói rằng:
bi buộc tội là đáng khiển trách.

22. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu buộc tội thú nhận là [vị kia] đã bị 
bôi nhọ với tội Pārājika không có căn cứ, sau khi khép [vi buộc tội] vào tội 
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Sañghādisesa rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranā. Này các Tỳ-khưu, nếu 
vị Tỳ-khưu buộc tội thú nhận là [vị kia] đã bị bôi nhọ với tội Sañghādisesa 
không có căn cứ, sau khi cho hành xử [vị buộc tội] theo pháp rồi hội chúng 
nên tiến hành lễ Pavāranā. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu buộc tội thú 
nhận là [vị kia] đã bị bôi nhọ với tội Thullaccaya..,. với tội Pãcỉttỉya^.. với tội 
Pātidesanīya,... với tội Dukkata,... với tội Dubbhāsitā không có căn cứ, sau khi 
cho hành xử [vị buộc tội] theo pháp rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranā.

23. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu bị buộc tội thu nhận rằng: "Đã phạm 
tội Pārājika'\ sau khi trục xuất rồi, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranā. 
Này các Tỳ-khưu5 nếu vị Tỳ-khưu bị buộc tội thú nhận rằng: “Bã phạm tội 
Sañghādisescf\ sau khi khép vào tội Sañghādisesa rồi, hội chúng nên tiến hành 
lễ Pavāranā, Này các Ty-khưu, nếu vị Tỳ-khưu bị buộc tội thú nhận rang: 
"Đã phạm tội Thullaccaya... tội Pācittiya... tội Pātidesanīya,,. tội Dukkata... 
tội Dubbhāsitaṃ, sau khi cho hành xử [vi ấy] theo pháp rồi, hội chúng nên tiến 
hành lễ Pavāranā.

24. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā, có vi Tỳ-khưu 
phạm tội Thullaccaya. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya. một 
số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Sañghādisesa, Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ- 
khưu nào có quan điểm là tội Thullaccaya, này các Tỳ-khưu, các vị ấy nên dẫn 
vị ấy đi ra một góc, sau khi cho [vị ấy] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vay: a'Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội 
ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

Này các Tỳ-khưu9 trường hợp vào ngày lễ Pavārariā. có vị Tỳ-khiru phạm 
tội Thullaccaya. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya. một số Tỳ- 
khưu có quan điểm là tội Pãcỉttiya. ...(nt)... Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội 
Thullaccaya, một sô Tỳ-khưu có quan diêm là tội Pātidesamya. ...(nt)... Một sô 
Tỳ-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya, một so Tỳ-khmi có quan điểm là tội 
Dukkata. ...(nt)... Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya. một số Tỳ- 
khưu có quan điểm là tội Dubbhāsitā. Này các Tỳ-khưu5 các vi Tỳ-khưu nào 
có quan điểm là tội Thullaccaya, này các Tỳ-khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi 
ra một góc, sau khi cho [vi ấy] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vay: "Này các Đại dức, vi Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

25. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã, có vị Tỳ-khưu 
đã phạm tội Pācittiya. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcỉttỉya. một số 
Tỳ-khưu có quan điểm là tội Sañghādisesa. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu 
nào có quan diêm là tội Pãcittỉya. này các Tỳ-khưu, các vị ây nên dân vị ây đi 
ra một góc, sau khi cho [vị ấy] hành xử theo pháp, roi đi đen gặp hội chúng và 
nên nói như vay: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
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ây đã được sửa chữa theo pháp. Nêu là thời diêm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā. có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Pãcỉttiya. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcỉttỉya. một số Tỳ- 
khưu có quan điểm là tội Thullaccaya. ...(nt)... Một so Tỳ-khưu có quan điểm 
là tội Pãcittiya, một sô Tỳ-khưu có quan diêm là tội Pātidesanīya. ...(nt)... Một 
số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcỉttiya, một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội 
Dukkata, Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcỉttỉya. một số Tỳ-khưu có 
quan điểm là tội Dubbhāsitā, ...(nt)... Này các Tỳ-khưu5 các vị Tỳ-khưu nào có 
quan diêm là tội Pãcỉttỉya, này các Tỳ-khưu, các vị ây nên dân vị ây đi ra một 
góc, sau khi cho [vị ấy] hành xử theo pháp, roi đi đen gặp hội chúng và nên nói 
như vây: "Này các Đại dức, vi Tỳ-khưu ây phạm tội nào, tội ây của vị ây đã 
được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên tiến hành lễ Pavāranāy

26. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā, có vị Tỳ-khưu 
đã phạm tội Pātidesanīya. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pātidesanīya. 
một so Tỳ-khiru có quan điểm là tội Sañghādisesa. Này các Tỳ-khưu, các vị 
Tỳ-khưu nào có quan điểm là tội Pãtỉdesanĩya, này các Tỳ-khưu5 các vị ấy nên 
dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho [vị ấy] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp 
hội chúng và nên nói như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, 
tội ây của vi ây đã được sửa chữa theo pháp. Nêu là thời diêm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Pātidesanīya. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pātidesanīya. một 
SÔ Tỳ-khưu có quan diêm là tội Thullaccaya, ...(nt)... Một sô Tỳ-khưu có quan 
điểm là tội Pātidesariīya. một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pâcỉttiya. ...(nt)... 
Một so Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pātidesanīya, một so Tỳ-khưu có quan 
điểm là tội Dukkata, Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pātidesanīya. một 
số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhāsitā. ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, các vi 
Tỳ-khưu nào có quan diêm là tội Pātidesanīya, này các Tỳ-khưu, các vị ây nên 
dẫn vi ấy đi ra một góc, sau khi cho [vị ấy] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp 
hội chúng và nên nói như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, 
tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

27. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā. có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Dukkata. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukkata, một số Tỳ- 
khưu có quan điểm là tội Sañghādisesa. Này các Tỳ-khưu5 các vi Tỳ-khưu nào 
có quan điểm là tội Dukkata. này các Tỳ-khưu, các vị ấy nên dẫn vi ấy đi ra một 
góc, sau khi cho [vị ấy] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và nên nói 
như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vi ấy đã 
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được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên tiến hành lễ Pavāranāy

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Dukkata. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukkata, một số Tỳ- 
khưu có quan điểm là tội Thullaccaya, ...(nt)... Một so Tỳ-khưu có quan điểm 
là tội Dukkata. một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcittiya. ...(nt)... Một số 
Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukkata. một so Tỳ-khưu có quan điểm là tội 
Pātidesanīya, ...(nt)... Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukkata. một số 
Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhāsitā. Này các Tỳ-khưu5 các vị Tỳ-khưu 
nào có quan điểm là tội Dukkata. này các Tỳ-khưu, các vi ấy nên dẫn vị ấy đi 
ra một góc, sau khi cho [vi ấy] hành xử theo pháp, roi đi đen gặp hội chúng và 
nên nói như vầy: “Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

28. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp vào ngày lễ Pavāranā, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Dubbhāsitā. Một sô Tỳ-khưu có quan diêm là tội Dubbhāsitā, một sô 
Tỳ-khưu có quan điểm là tội Sañghādisesa. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu 
nào có quan điểm là tội Dubbhāsitā, này các Tỳ-khưu, các vi ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho [vi ấy] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của 
vi ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Dubbhāsitā. Một so Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhāsitā, một 
số Tỳ-khiru có quan điểm là tội Thullaccaya. ...(nt)... Một số Tỳ-khưu có quan 
điểm là tội Dubbhāsitā, một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcittiya. ...(nt)... 
Một sô Tỳ-khưu có quan diêm là tội Dubbhāsitā, một sô Tỳ-khiru có quan diêm 
là tội Pãtidesanĩya. ...(nt)... Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhāsitā. 
một so Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu 
nào có quan điểm là tội Dubbhāsitā, này các Tỳ-khưu5 các vị ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho [vị ấy] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của 
vi ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranāy

29. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā có vi Tỳ-khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tồi. Sự 
việc này được biết và nhân sự thì không [biết]. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên loại trừ sự việc rồi tiến hành lễ Pavāranāy Vị ấy nên 
được nói như vầy: "Này Đại dức, đức Thế Tôn đã quy đinh lễ Pavāranā là của 
các vi trong sạch. Nếu sự việc này được biết và nhân vật thì không [biết] thì 
ngay bây giờ, Đại đức hãy nói về việc ấy.”
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30. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā có vị Tỳ-khưu nêu
. > . e :匕 .

lên ở giữa hội chúng răng: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 
Nhân vật này được biết và sự việc thì không [biết]. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ nhân vật rồi tiến hành lễ Pavãraụãy Vi 
ấy nên được nói như vầy: “Này Đại dức, đức Thế Tôn đã quy định lễ Pavāranā 
là của các vị trong sạch và của các sự hợp nhát. Nêu nhân vật này được biêt và 
sự việc thì không [biết] thì ngay bây giờ, Đại đức hãy nói về việc ấy.”

31. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāranā. có vị Tỳ-khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng răng: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Sự 
việc này và nhân vật được biết. Nấu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên loại trừ sự việc và nhân vật rồi tiến hành lễ Pavāranāy Vị ấy nên 
được nói như vầy: uNày Đại dức, đức Thế Tôn đã quy định lễ Pavāranā là của 
các vị trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu sự việc và nhân vật được biết thì
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ngay bây giờ, Đại đức hãy nói vê việc ây." Này các Tỳ-khưu, nêu sự việc được 
biết trước ngày lễ Pavāranā, còn nhân vật [được biết] sau đó thì thích hợp cho 
lời nói. Này các Tỳ-khưu, nếu nhân vật được biết trước ngày lễ Pavāranā. còn 
sự việc [được biết] sau đó thì thích hợp cho lời nói. Này các Tỳ-khưu, nếu sự 
việc và nhân vật được biết trước ngày lễ Pavāranā và khi lễ Pavāranā đã được 
thực hiện, nếu khơi lại việc ấy thì phạm tội Pâcỉttỉya về việc bươi móc.2

2 Liên quan đến tội Pãcittiya 63 về việc khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp (ND).

32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vi Tỳ-khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết đã vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. ở khu vực lân 
cận của các vi ấy, có những Tỳ-khưu khác là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng 
[cũng] đã vào mùa [an cư] mưa [nói rằng]: "Khi các vị Tỳ-khưu ấy đã sống qua 
mùa [an cư] mua, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh câu [của các vị áy] vào ngày 
lễ Pavāranāy Các vị Tỳ-khưu ấy đã nghe được rằng: "Nghe nói ở khu vực lân 
cận của chúng ta, có những Tỳ-khưu khác là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng 
[cũng] đã vào mùa [an cư] mưa [nói răng]: 'Khi các vị Tỳ-khưu ây đã sông qua 
mùa [an cư] mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị ấy vào ngày lễ 
Pavāranā\ vậy chúng ta nên thực hành như the nào?" Các vị đã trình sự việc 
ây len đức The Ton.

33. 一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhiêu vi Tỳ-khưu là bạn bè đông quan 
điểm, thân thiết, vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ. ở khu vực lân cận của 
các vị ấy, có những Tỳ-khưu khác là những vi thường gây nên các sự xung 
đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng 
[cũng] vào mùa [an cư] mưa [nói rằng]: "Khi các vi Tỳ-khưu ấy đã sống qua 
mùa [an cư] mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cau của các vị ấy vào ngày lễ 
Pavāranāy Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép các vị Tỳ-khưu ấy thực hiện hai hay 
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ba lễ Uposatha vào ngày mười bốn [nghĩ rằng]: "Làm thế nào chúng ta có thể 
tiến hành lễ Pavāranā sớm hơn các vi Tỳ-khưu ấy?"

34. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu là những vi thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ẩy đi đến chỗ trú xứ ấy, này các Tỳ-khmi, các vị Tỳ-khưu thường trú ấy 
nên tụ hội lại thật nhanh chóng và tiến hành lễ Pavāranā. Sau khi tiến hành lễ 
Pavāranā nên nói rằng: “Này các Đại đức, chúng tôi đã thực hiện lễ Pavāranā. 
các Đại đức hãy làm theo như điều mà các vi suy nghĩ.99

35. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xunệ đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ẩy đi đến trú xứ ấy không báo trước, này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu 
thường trú ấy nên sắp đặt chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rồi đi ra đón, nên rước y và bình bát, và nên hỏi ý về nước uống. 
Sau khi xem chừng các vị ấy rồi, nên đi ra khỏi ranh giới và nên tiến hành lễ 
Pavāranā. Sau khi tiến hành lễ Pavāranā nên nói rằng: "Này các Đại đức, 
chúng tôi đã thực hiện lễ Pavāranā. các Đại đức hãy làm theo như điều mà các 
vị suy nghi.” Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu 
không đạt được [như the], các vi Tỳ-khưu thường trú ấy can được thông báo bởi 
vị Tỳ-khưu thường trú kinh nghiệm, có năng lực: "Xin các Đại đức thường trú 
hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho các Đại đức, giờ đây, chúng 
ta nên tiến hành lễ Uposatha. chúng ta nên đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă). 
Chúng ta có thể tiến hành lễ Pavāranā vào hạ huyền t&i."3

36. Này các Tỳ-khưu9 nêu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ấy nói với các vị Tỳ-khưu ấy như vầy: "Này các Đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiến hành lễ Pavāranā với chúng tôi ngay hôm nay." Các vi Tỳ-khưu ấy 
nên nói như vầy: "Này các Đại đức, các vi không có quyền hành về lễ Pavãrariã 
của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.”

37. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ấy cư ngụ cho đến thời gian ấy, này các Tỳ-khưu9 các vị Tỳ-khưu thường 
trú ấy cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu thường trú kinh nghiệm, có năng lực: 
"Xin các Đại đức thường trú hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
các Đại đức, giờ đây chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha. chúng ta nên đọc tụng 
Giới bổn (Pãtỉmokkhă). Chúng ta có thể tiến hành lễ Pavāranā vào ngày trăng 
tròn tới/9

38. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khiru là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ây nói với các vị Tỳ-khiru ây như vây: "Này các Đại đức, tốt đẹp thay các

3 Ngày này chính là ngày cuối tháng âm lịch của Việt Nam, tức là ngày 29 hoặc 30 (ND). 
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vị hãy tiến hành lễ Pavāranā với chúng tôi ngay hôm nay." Các vị Tỳ-khưu ấy 
nên nói như vây: “Này các Đại đức, các vị không có quyên hành vê lê Pavãraụã 
của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.”

39. Này các Tỳ-khưu? nêu các vi Tỳ-khưu là những vi thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ây cư ngụ cho đên ngày trăng tròn ây? này các Tỳ-khưu, toàn bộ tát cả 
các vị Tỳ-khưu ây nên tiên hành lê Pavāranā vào ngày trăng tròn tháng Kattika 
sắp đến, tức là ngày lễ hội Cãtumãsinĩ cho dầu không muốn.

40. Này các Tỳ-khiru, trong khi các vị Tỳ-khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavāranā, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh, vị ấy nên 
được nói như vầy: “Bại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thâm vân. Này Đại đức, hãy chờ đên khi Đại đức hét 
bệnh. Khi hết bệnh thì Đại đức sẽ buộc tội nếu mong muon/  Và khi được nói 
như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pâcỉttỉya về việc không tôn trọng.

9
4

41. Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị Tỳ-khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavāranā, nêu vị không bi bệnh đình chỉ sự thỉnh câu của vị bị bệnh, vi ây nên 
được nói như vầy: "Này Đại dức, vị Tỳ-khiru này bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã 
nói là vi bi bệnh không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này Đại dức, hãy chờ cho 
đến khi vị Tỳ-khưu này hết bệnh. Rồi Đại đức sẽ buộc tội vi không bệnh nếu 
mong muốn.^, Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pãcittiya 
ve việc không tôn trọng.

42. Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị Tỳ-khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavāranā, nêu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh câu của vị bị bệnh, vị ây nên được 
nói như vầy: “Các Đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chiu đựng được sự thâm vân. Này Đại đức, hãy chờ đên khi các vi hét 
bệnh. Rồi khi không bệnh, Đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh nếu mong muon?  
Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pâcỉttiya về việc không 
tôn trọng.

9

43. Này các Tỳ-khưu, trong khi các vi Tỳ-khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavãranã, nếu vi không bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vi không bệnh. Cả hai 
nên được hội chúng thâm vân, tra hỏi, nhác nhở, cho hành xử theo pháp, roi hội 
chúng nên tiên hành lê Pavāranā.

44. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khiru là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết đã vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Trong khi các vị 
ây sông có sự hợp nhát, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều 
này: "Trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, 
có [trạng thái] trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nấu bây giờ chúng ta

4 Liên quan đến tội Pãcittiya 54 về sự không tôn trọng (ND).
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tiến hành lễ Pavāranā. cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pavāranā. các vi Tỳ- 
khưu sẽ ra đi, du hành. Như thế, chúng ta sẽ bị ra khỏi [trạng thái] trú ngụ thoải 
mái này; vậy chúng ta nên thực hành như thế nao?^ Các vị đã trình sự việc ấy 
1 △一一 g一 LT'L ạ A 一 lên đức The Ton.

45. — Này các Tỳ-khiru, trường hợp có nhiêu vị Tỳ-khưu là bạn bè đông 
quan diêm, thân thiêt đã vào mùa [an cư] mưa tại tru xứ nọ. Trong khi các vi ây 
sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] trú ngụ thoải 
mái nào đó đã được đạt đến. Nếu các vị Tỳ-khưu ở đó khởi ý như vầy: "Trong 
khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] 
trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ 
Pavāranā, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pavāranā. các vi Tỳ-khưu sẽ ra 
di, du hành. Như thế, chúng ta sẽ bị ra khỏi [trạng thái] tru ngụ thoải mái nay?9

46. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các vị Tỳ-khưu ấy thực hiện việc hoãn 
lại ngày lễ Pavāranā. Và này các Tỳ-khiru, nên thực hiện như vầy: Toàn bộ tất 
cả [các vị ấy] nên tụ hội lại một chỗ. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực:

47. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta 
sông có sự hợp nhát, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] trú ngụ thoải 
mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ Pavāranā. 
cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pavāranā, các vị Tỳ-khiru sẽ ra đi, du hành. 
Như th& chúng ta sẽ bị ra khỏi [trạng thái] tru ngụ thoải mái này. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện việc hoãn lại ngày lễ 
Pavãranã. Bây giờ, chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc tụng Giới bổn 
(Patimokkho) và nên tiên hành lê Pavāranā vào ngày trăng tròn tháng Kattika 
sắp đến, tức là ngày lễ hội Cātumāsinī, Đây là lời đề nghị.

48. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Trong khi chúng ta sông 
có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] tru ngụ thoải mái 
nào đó đã được đạt đen. Nêu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ Pavāranā, cũng có 
the là sau khi tiến hành lễ Pavāranā. các vị Tỳ-khưu sẽ ra đi, du hành. Như thế, 
chúng ta sẽ bị ra khỏi [trạng thái] trú ngụ thoải mái này. Hội chúng thực hiện 
việc hoãn lại ngày lễ Pavāranā, bây giờ sẽ tiến hành lễ Uposatha. sẽ đọc tụng 
Giới bổn (Pãtỉmokkhă) và sẽ tiến hành lễ Pavāranā vào ngày trăng tròn tháng 
Kattika sắp đen, tức là ngày lễ hội Cātumāsim. Đại đức nào đong ý thực hiện 
việc hoãn lại ngày lễ Pavāranā, bây giờ [hội chúng] sẽ tiến hành lễ Uposatha, 
sẽ đọc tụng Giới bổn (Pãtỉmokkhă) và sẽ tiến hành lễ Pavāranā vào ngày trăng 
tròn tháng Kattika săp đên, tức là ngày lê hội Cãtumãsỉnĩ xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.

49. Việc hoãn lại ngày lễ Pavāranā đã được hội chúng thực hiện. Bây giờ, 
[hội chúng] sẽ tiến hành lễ Uposatha. sẽ đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkhă) và sẽ 
tiên hành lê Pavāranā vào ngày trăng tròn tháng Kattỉka sáp đên, tức là ngày lê 
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hội Cātumāsinī. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vay."

50. Này các Tỳ-khmi, khi việc hoãn lại ngày lễ Pavãranã đã được các vi 
Tỳ-khưu ây thực hiện, nêu có vị Tỳ-khưu nọ nói như vây: "Này các Đại đức, 
tôi muôn ra đi, du hành ở trong xứ sở. Tôi có công việc cân làm ở trong xứ s&." 
Vị ấy nên được nói như vầy: uNày Đại đức, tốt lắm! Hãy thực hiện lễ Pavāranā 
rồi hãy di?9

51. Này các Tỳ-khưu, nêu vi Tỳ-khưu ây trong khi đang thỉnh câu lại đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vi Tỳ-khưu khác. Vị ấy nên được nói như vầy: "Này Đại 
đức, Đại đức không có quyên hành vê lê Pavāranā của tôi, tôi sẽ không thỉnh 
cầu cho đến lúc ấy." Này các Tỳ-khưu, nếu vi Tỳ-khưu ấy trong khi đang thỉnh 
cầu, có vị Tỳ-khưu khác đình chỉ lễ Pavāranā của vi Tỳ-khưu ấy. Cả hai nên 
được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, rồi cho hành xử theo pháp.

52. Này các Tỳ-khưu, nêu vị Tỳ-khưu ây sau khi hoàn tát công việc cân làm 
ấy ở trong xứ sở lại quay trở về trú xứ ấy trước ngày trăng tròn tháng Kattỉka. 
tức là ngày lê hội Cãtumâsỉnĩ. Này các Tỳ-khưu, nêu trong khi các vi Tỳ-khiru 
ây đang thỉnh câu, có vị Tỳ-khiru nọ đình chỉ lê Pavāranā của vị Tỳ-khưu ây. 
Vị nọ nên được nói như vầy: "Này Đại đức, Đại đức không có quyền hành về lễ 
Pavāranā của tôi. Tôi đã thỉnh câu r6i." Này các Tỳ-khưu, nêu trong khi các vi 
Tỳ-khưu ây đang thỉnh câu, vị Tỳ-khưu ây đình chỉ sự thỉnh câu của vị Tỳ-khưu 
khác. Cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử theo 
pháp, rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavāranā.

Dứt chương Pavãranã là thứ tư.

Trong chương này có bốn mươi sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. [Các vị] đã sống qua mùa [an cư] mưa ở xứ Kosala đã đi diện kiến bậc 
Đạo sư, sự sống chung như loài thú một cách không thoải mái, về sự hài hòa 
với nhau.

2. Trong khi đang cầu thỉnh [ngồi yên] ở chỗ ngồi và có hai [ngày lễ], hành 
sự, vị bị bệnh, các thân quyến, rồi đức vua, bọn cướp, lũ bất lương, các kẻ đối 
nghịch Tỳ-khưu cũng giống y như thế.

3. Năm, bốn, ba, hai, một vị, bị phạm tội, có sự nghi ngờ, vị đã nhớ lại, tất 
cả hội chúng có sự nghi ngờ, nhiều hơn, tương đương và ít hơn.

4. Các vi thường trú, ngày mười bốn, đặc điểm, các vi đồng cộng trú, cả 
hai, nên đi đến, không với vị Ni đã ngồi xuống, về việc bày tỏ sự tùy thuận, lễ 
Pavāranā.
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5. Vì đám lục lâm, [đêm] đã tàn, đám mây đen, các điều nguy hiểm và sự 
thỉnh cầu, các vị không để cho thỉnh ý, trước chúng ta, đã không bị đình chỉ và 
của vị Tỳ-khưu.

6. Và do điều gì? Và thế nào? Do đã thấy, do đã nghe, do sự nghi ngờ, vị kết 
tội và vị bị kết tội, tội Thullaccaya, sự việc, [gây ra] sự xung đột, lễ Pavāranā 
và sự hoãn lại, không có quyền hành, [hội chúng] nên tiến hành lễ Pavāranā.

—ooOoo—





v. CHƯƠNG DA THÚ

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở núi Gijjhakūta. 
Vào lúc bấy giờ, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha cai trị vương quốc 
băng quyên thông lãnh tôi cao trong tám mươi ngàn ngôi làng. Vào lúc bây giờ, 
ở xứ Campā, người con trai nhà đại phú tên Sona KoỊivĩsa là người [có vóc 
dáng] mảnh mai. ở hai lòng bàn chân của vị ấy có các sợi lông mọc. Khi ấy, đức 
Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha sau khi cho triệu tập tám mươi ngàn người 
trưởng làng ấy lại vì công việc cần làm nào đó rồi đã phái sứ giả đến gặp Sona 
KoỊivĩsa [nói rằng]: "Sona hãy đến. Trẫm muốn sự đi đến của Sopa.”

2. Khi ấy, cha mẹ của Sona KoỊivĩsa đã nói với Sona KoỊivĩsa điều này: 
"Này Sona yêu quý, đức vua có ý muôn xem hai bàn chân của con. Này Sona 
yêu quý, con chớ có duỗi thẳng hai bàn chân về hướng đức vua. Con hãy ngồi 
với thế kiết-già ở phía trước đức vua, khi con đã ngồi xuống thì đức vua sẽ thấy 
được hai bàn chân của con."

3. Rồi họ đã đưa Sona KoỊivĩsa đi bằng kiệu. Sau đó, Sona KoỊivĩsa đã đi 
đến gặp đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, sau khi đến đã cung kính chào 
đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha roi đã ngoi với the kiết-già ở phía trước 
đức vua. Đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã nhìn thấy các lông mọc ở 
hai lòng bàn chân của Sona KoỊivĩsa.

4. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã chỉ bảo về các điều 
lợi ích trong thời hiện tại đến tám mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi giải tán 
[nói rằng]: "Này các khanh, ở đây các khanh đã được ta chỉ bảo về các điều lợi 
ích trong đời hiện tại. Các khanh hãy đi đến và hầu cận đức Thế Tôn ấy. Đức 
The Tôn ấy sẽ giảng dạy cho chúng ta ve các điều lợi ích trong đời vj lai.” Sau 
đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đen núi Gijjhakūta.

5. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Sãgata là thị giả của đức Thế Tôn. Khi ấy, tám 
mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đen gặp Đại đức Sâgata, sau khi đến đã 
nói với Đại đức Sâgata điều này:

一 Thưa ngài, tám mươi ngàn người trưởng làng này đi đến đây để diện kiến 
đức The T6n. Thưa ngai, tot đẹp thay nêu chung toi co thê diện kiên đức Thê Tôn.

-Này quý vị, nêu vậy thì các vị hãy ở ngay tại đây trong chóc lát, chờ tôi 
báo cho đức Thế Tôn biết.

6. Sau đó, Đại đức Sāgata đã biến mất ở nơi bậc cấp trước tám mươi ngàn 
người trưởng làng ấy đang chăm chú nhìn, rồi đã hiện ra ở trước đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này:
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一 Bạch Ngài, tám mươi ngàn người trưởng làng này đi đến đây để diện kiến 
đức Thế Tôn. Bạch Ngài, giờ đây xin đức Thế Tôn hãy suy nghĩ về thời điểm 
của việc ấy.

7. — Này Sãgata, nếu vậy thì ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm 
của trú xá.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Đại đức Sāgata nghe theo đức Thế Tôn, đã cầm lấy chiếc ghế rồi biến mất 

ở trước đức Thế Tôn và hiện ra ở bậc cấp trước tám mươi ngàn người trưởng 
làng đang chăm chú nhìn, rồi đã sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của trú xá.

8. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ trú xá đi ra và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã 
được săp đặt ở nơi có bóng râm của trú xá. Khi ây, tám mươi ngàn người trưởng 
làng ay đã đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đa đanh le đức The Ton roi ngoi 
xuống một bên.

9. Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy chỉ hướng tâm đến chính 
Đại đức Sāgata, còn đức Thế Tôn thì không được như thế. Khi ấy, đức Thế Ton 
đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của tám mươi ngàn người trưởng làng ấy 
nên đã bảo Đại đức Sāgata rằng:

—Này Sāgata, nêu vậy thì ngươi hãy phô bày sự diệu kỳ của thân thông là 
pháp thượng nhân nhiều hơn nữa.

—Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Đại đức Sāgata nghe theo đức Thế Tôn, đã bay lên khônệ trung, đi qua 

lại ở khoảng không trên bâu trời, roi đứng lại, roi ngôi xuống, roi năm xuống, 
roi phun khói, roi phát sáng, roi biên mat.

10. Sau đó, khi đã phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân, 
theo nhiêu cách ở khoảng kh6ng trên bâu trời, Đại đức Sāgata đã quỳ xuong, đê 
đầu ở hai bàn chân của đức Thê Tôn rồi nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử. Bạch 
Ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.

11. Khi ây5 tám mươi ngàn người trưởng làng ây [nghĩ răng]: "Thật kỳ diệu 
thay! Thật phi thường thay! Bởi vì vị đệ tử còn có đại thần lực như thế này, đại 
oai lực như thê này, ăt hãn vi Đạo sư sẽ còn hơn thê nữa!” Roi đã hướng tâm 
đến chính đức Thế Tôn, còn Đại đức Sâgata thì không được như thế.

12. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của tám 
mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi đã thuyết pháp theo thứ lớp. Tức là Ngài đã 
giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời; sự
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tai hại, sự tháp kém, sự ô nhiêm của các dục, sự lợi ích của việc xuât ly.
13. 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
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tâm vải đã được làm sạch, không còn vét nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vét nhơ đã sanh khởi đên tám mươi ngàn người trưởng làng ây: "Điêu gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt?5

14. 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, những người ấy 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 bi che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối [nghĩ rằng]: "Những ai 
CÓ mát sẽ thây được các hình dáng,9; tương tợ như thê, pháp đã được đức Thê 
Tôn chỉ rõ băng nhiêu phương tiện. Bạch Ngài, chúng con đây xin đi đên nương 
nhờ đức Thế Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp 
nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho 
đen trọn đời.

15. Khi ấy, Sona KoỊivĩsa đã khởi ý điều này: "Theo như ta hiểu về pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, 
hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch, hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, 
khoác các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà?"

16. Sau đó, khi đã được hoan hỷ, đã được hài lòng với lời giảng dạy của đức 
Thế Tôn, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy5 đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó9 khi tám mươi ngàn 
người trưởng làng ra đi không lâu, Sona KoỊivĩsa 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, Sona KoỊivĩsa đã nói với đức Thế Tôn điều này:

- Bạch Ngài, theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để 
thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ 
ốc được cạo sạch. Bạch Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca- 
sa, rời nhà xuât gia, sông không nhà. Bạch Ngài, xin đức Thê Tôn hãy cho con 
xuất gia.

Roi Sona KoỊivĩsa đã đạt được sự xuât gia trong sự hiện diện của đức Thê 
Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên.

17. Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, Đại đức Sona sống ở khu 
rừng Sītā. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực quá mức, 
các bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành trở nên vay đay máu như là chỗ giết 
trâu bò.
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18. Sau đó, Đại đức Sona trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Ta là một trong số các vị đệ tử của đức Thế 
Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực, nhimg tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, 
CÓ thê thọ dụng những tài sản [áy] và làm các việc phước báu. Hay là ta nên 
quay vê cuộc sông tháp kém roi thọ dụng những tài sản [áy] và làm các việc 
phươc báu?”

19. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Đại 
đức Sona, rồi 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, 
Ngài đã biến mất tại núi Gijjhakūta và hiện ra ở khu rừng Sītā.

20. Sau đó, trong khi cùng với nhiêu vi Tỳ-khưu đi dạo quanh các chô trú 
ngụ, đức Thế Ton đã đi đến gần đường kinh hành của Đại đức Sona. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy đường kinh hành của Đại đức Sona bị vấy đầy máu, sau khi 
nhìn thấy, đã nói với các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, đường kinh hành này của vị nào lại bi vấy đầy máu, 
giống như là chỗ giết trâu bò vậy?

一 Bạch Ngài, Đại đức Sona trong khi đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực quá 
mức nên hai bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành bị vấy đầy máu này là của 
vị ấy, giống như là chỗ giết trâu bò vậy.

21. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của Đại đức Sona, sau khi đến đã 
ngôi xuồng trên chô ngôi được sáp đặt săn. Đại đức Sona đã đảnh lê đức Thê 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi Đại đức Sona đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã nói với Đại đức Sona điều này:

一 Này Sona, có phải ngươi trong lúc thiền tinh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Ta là một trong số các vị đệ tử của đức Thế 
Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, 
có thể thọ dụng những tài sản [ấy] và làm các việc phước báu; hay là ta nên 
quay vê cuộc sống tháp kém roi thọ dụng những tài sản [áy] và làm các việc 
phươc báu?' • •

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
22. - Này Sona, ngươi nghĩ thê nào vê điêu này: Có phải trước đây, khi còn 

là kẻ tại gia, ngươi rành rẽ ve âm điệu của sợi dây ở đàn vīnā?1

1 Vīnā là một loại đàn dây có hình dáng tương tợ như đàn tỳ-bà (ND).

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
-Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây ở đàn vīnā 

của ngươi là quá căng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vīnā của ngươi có được 
âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?
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一 Bạch Ngài, điều ấy không đúng.
一 Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây ở đàn vīnā 

của ngươi là quá chùng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vīnā của ngươi có được 
âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?

- Bạch Ngài, điều ấy không đúng.
一 Này Sona, ngươi nghĩ thê nào vê điêu này: Khi những sợi dây ở đàn vīnā 

của ngươi không là quá căng và cũng không là quá chùng, được đặt vào mức độ 
trung hòa, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vīnā của ngươi có được âm sắc, hoặc 
thích hợp để sử dụng?

-Bạch Ngài, đúng vậy.
23. 一 Này Sopa, tương tợ y như thế, sự tinh tấn nỗ lực quá mức đưa đến sự 

loạn động, sự tinh tân quá uê oải đưa đên sự biêng nhác. Này Sona, do đó ở đây, 
ngươi phải xác định mức đêu đêu của sự tinh tân, phải thâu triệt sự cân băng của 
các quyền và ở đó ngươi phải nắm giữ ấn chứng.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Đại đức Sona đã trả lời đức Thế Tôn.
24. Sau đó, khi đã giáo huấn cho Đại đức Sona bằng lời giáo huấn ấy, rồi 

cũng giống như một người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã 
được co lại, hoặc có the co lại cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như the, tại 
khu rừng Sītā, đức Thế Tôn đã biến mất trước mặt Đại đức Sona rồi hiện ra ở 
núi Gijjhakūta.

25. Sau đó, Đại đức Sona đã xác định mức đêu đêu của sự tinh tân, đã thâu 
triệt sự cân bằng của các quyền, và ở đó đã nắm giữ được ấn chứng. Khi ấy, 
Đại đức Sona trong khi sống một mình, tách biệt, không lười biếng, có sự nỗ 
lực, có sự quyêt tâm, nên chăng bao lâu sau, ngay trong kiêp hiện tại này, nhờ 
vào thăng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đên và an trú vào mục đích tôi thượng 
ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình 
cao quý rời nhà xuât gia một cách chân chánh, sông không nhà. Vị ây biêt được 
răng: "Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sông, việc cân làm đã làm, không 
còn gì khác [phải làm] đôi với bản thê [A-la-hán] này nữa." Và trong sô các vị 
A-la-hán đã có thêm một vị nữa là Đại đức Sona.

26. Sau đó, khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán, Đại đức Sona đã khởi ý điều 
này: “Hay là ta nên công bố trí chứng ngộ này ừong sự hiện diện của đức Thế 
T6n?” Khi ấy, Đại đức Sona 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, Đại đức 
Sona đã nói với đức Thế Tôn điều này:

27. - Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nào là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được đặt 
xuống, mục đích tốt đẹp đã đạt được, sự ràng buộc vào hiện hữu đã được diệt 
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tận, đã được giải thoát nhờ vào trí chứng ngộ chân chánh, vị ấy đã thành tựu sáu 
việc: Vi ây đã thành tựu sự xuât ly, vị ây đã thành tựu sự viên ly, vi ây đã thành 
tựu sự không hãm hại, vị ấy đã thành tựu sự diệt tận của chấp thủ, vi ấy đã thành 
tựu sự diệt tận của luyến ái, vị ấy đã thành tựu sự không còn si mê.

28. Bạch Ngài, ở đây có thể một vi Đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 
"Không lẽ vi Đại đức này đã thành tựu sự xuất ly chỉ hoàn toàn nhờ vào đức 
tin?" Bạch Ngài, điều ấy không nên được xem xét như thế. Bạch Ngài, vị Tỳ-
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khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sông theo Phạm hạnh, các việc cân làm đã 
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làm xong, không còn quán xét đên việc cân phải làm của bản thân hoặc sự tích 
lũy của [việc] đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái 
mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân 
hận mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si 
mê mà đã thành tựu sự xuất ly.

29. Bạch Ngài, ở đây có thể một vị Đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 
"Không lẽ vi Đại đức này đã thành tựu sự viễn ly trong khi còn thèm muốn lợi 
lộc, sự trọng vọng và sự tôn vinh?" Bạch Ngài, điều ấy không nên được xem xét 
như thế. Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo Phạm 
hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm 
của bản thân hoặc sự tích lũy của [việc] đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của tham 
ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ vào sự đoạn tận của 
sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ vào sự đoạn tận 
của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự viễn ly.

30. Bạch Ngài, ở đây, có thể một Đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: "Không 
lẽ Đại đức này đã thành tựu sự không hãm hại trong khi lìa bỏ cốt lõi, quay về 
với sự bám víu vào giới câm và nghi thức?,, Bạch Ngài, điêu ây không nên được 
xem xét như the. Bạch Ngài, vi Tỳ-khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống 
theo Phạm hạnh, các việc cân làm đã làm xong, không còn quán xét đên việc 
cần phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của [việc] đã làm, nhờ vào sự đoạn 
tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không hãm hại, nhờ 
vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự không 
hãm hại, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự 
không hãm hại. ...(nt)... Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái 
mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và 
Sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ5 nhờ vào sự đoạn 
tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ. 
・..(nt)... Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của luyến ái, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân 
hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyến ái, nhờ vào sự đoạn tận của si mê 
và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyến ái....(nt)..・ Nhờ vào 
sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không còn 
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si mê, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu 
sự không còn si mê, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã 
thành tựu sự không còn si mê.

31. Bạch Ngài, đối với vị Tỳ-khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát, 
nếu các hình dáng được nhận biết bởi mắt, dầu cho nổi bật, đi vào nhãn giới 
cũng không xâm chiêm được tâm của vị ây, bởi vì tâm của vi ây không còn bị 
xáo trộn, bên vững, đạt đên bát động và vị ây quan sát sự diệt đi của điêu ây. 
Nêu các âm thanh được nhận thức bởi tai... các mùi hương được nhận thức bởi 
mũi... các vị nem được nhận thức bởi lưỡi... các sự xúc chạm được nhận thức 
bởi thân... các pháp được nhận thức bởi ý, dầu cho noi bật, đi vào ý giới cũng 
không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo 
trộn, bên vững, đạt đên bát động, và vị áy quan sát sự diệt đi của điêu áy.

32. Bạch Ngài, cũng giống như hòn núi đá không có kẽ nứt, không có lỗ 
hổng, liền lặn một khối, nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng Đông cũng 
không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, không thể làm chấn 
động. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng Tây... Nếu có cơn mưa bão 
dữ dội đi đên từ hướng Bác... Nêu có cơn mưa bão dữ dội đi đên từ hướng Nam 
cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, không thể làm 
chấn động. Bạch Ngài, tương tợ như thế, đối với vi Tỳ-khưu có tâm đã được 
hoàn toàn giải thoát, nếu các hình dáng được nhận thức bởi mắt, dầu cho nổi 
bật, đi vào nhãn giới cũng không xâm chiêm được tâm của vị áy, bởi vì tâm của 
vi áy không còn bị xáo trộn, bên vững, đạt đên bát động và vị áy quan sát sự 
diệt đi của điều ấy. Nếu các âm thanh được nhận thức bởi tai... các mùi hương 
được nhận thức bởi mũi... các vi nếm được nhận thức bởi lưỡi... các sự xúc 
chạm được nhận thức bởi thân... các pháp được nhận thức bởi ý, dầu cho nổi 
bật, đi vào ý giới cũng không xâm chiêm được tâm của vi áy bởi vì tâm của vị 
ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động và vi ấy quan sát sự diệt 
đi của điều ấy.

33. Đổi với vị có tâm đã thành tựu sự xuất ly và sự viễn ly, đã thành tựu sự 
không hãm hại và có sự đoạn tận của chấp thủ, có tâm đã thành tựu sự đoạn 
tận tham ải và sự không si mê, sau khỉ thấy được sự sanh lên của các xứ (sáu 
giác quan và các đôi tượng của chủng), tâm (của vi áy) được hoàn toàn giải 
thoát một cách đủng đắn.

r ĩ
34. Đôi với vi Tỳ-khưu đã được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đan, 

có tâm thanh tịnh ấy, thì không có sự tích lũy của [việc] đã làm, việc can làm 
không được biết đen.

35. Giong như núi đả liền lặn một khối, không lay chuyển bởi gió, tương tợ 
như thế, hết thảy các sắc, các vif các thỉnh, các hương, các xúc, các pháp được 
ưa thích và không được ưa thích không làm chan động tâm đã được ben vững, 
đã được giải thoát của vị như thế ấy và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy.
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36. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, những người con trai của các gia đình danh tiếng công 

bố sự chứng ngộ như thế ấy. Kết quả đã được nói lên còn bản thân là không nêu 
ra. Hơn nữa, trong trường hợp này, Ta nghĩ răng có một sô kẻ rô dại công bô 
trí chứng ngộ như là đùa giỡn, những kẻ ấy sau này bi lâm vào cảnh tiêu hoại.

37. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Sona rằng:
-Này Sona, ngươi là người [có vóc dáng] mảnh mai. Này Sona, đối với 

ngươi, Ta cho phép [sử dụng] dép loại một lớp.
-Bạch Ngài, con đã từ bỏ số tiền vàng gồm tám mươi xe hàng với bầy 

voi gôm bảy con và đã rời nhà xuât gia, sông không nhà. Bạch Ngài, giờ đây 
nếu con sẽ mang dép loại một lớp, sẽ có những người nói về con rằng: "Sopa 
KoỊivĩsa đã từ bỏ sô tiên vàng gôm tám mươi xe hàng với bây voi gôm bảy con 
và đã rời nhà xuất gia, sống không nhà. Giờ đây, chính vị ấy lại bám víu vào 
những đôi dép loại m0t lớp." Nếu đức Thế Tôn cho phép hội chúng Tỳ-khưu thì 
con sẽ sử dụng; nếu đức Thế Tôn không cho phép hội chúng Tỳ-khưu thì con 
cũng sẽ không sử dụng.

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

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dép loại một lớp. Này các Tỳ- 
khưu, không nên mang những đôi dép loại hai lớp, không nên mang những đôi 
dép loại ba lớp, không nên mang những đôi dép loại nhiều lớp; vị nào mang thì 
phạm tội Dukkata.

39. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép toàn 
màu xanh, ・..(nt)... mang những đôi dép toàn màu vàng, mang những đôi dép 
toàn màu đỏ [máu], mang những đôi dép toàn màu tím, mang những đôi dép 
toàn màu đen, mang những đôi dép nhuộm toàn màu đỏ tía, mang những đôi dép 
nhuộm toàn màu hồng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vay."

40. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi dép toàn màu xanh, ...(nt)..・ 

không nên mang những đôi dép toàn màu vàng, không nên mang những đôi 
dép toàn màu đỏ [máu], không nên mang những đôi dép toàn màu tím, không 
nên mang những đôi dép toàn màu đen, không nên mang những đôi dép nhuộm 
toàn màu đỏ tía, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn màu hong; vị nào 
mang thì phạm tội Dukkata,

41. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư mang những đôi dép có 
dây buộc màu xanh,…(nt)..・ mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, mang 
những đôi dép có dây buộc màu đỏ [máu], mang những đôi dép có dây buộc 
màu tím, mang những đôi dép có dây buộc màu đen, mang những đôi dép có 
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dây buộc nhuộm màu đỏ tía, mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu 
hông. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Giông như các kẻ tại gia 
hưởng dục vay.^

42. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi dép có dây buộc màu xanh, 

...(nt)... không nên mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, không nên 
mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ [máu], không nên mang những đôi 
dép có dây buộc màu tím, không nên mang những đôi dép có dây buộc màu 
đen, không nên mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, không nên 
mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu hồng; vị nào mang thì phạm tội 
Dukkata.

43. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép phủ 
gót chân, ...(nt)... mang những đôi dép trùm đen gối, mang những đôi dép trùm 
đến ống chân, mang những đôi dép lót bông gòn, mang những đôi dép giống 
cánh của gà gô, mang những đôi dép có gắn sừng cừu, mang những đôi dép 
có gắn sừng dê, mang những đôi dép có gan đuôi bọ cạp, mang những đôi dép 
có khâu lông công, mang những đôi dép đủ các loại. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: "Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.,,

44. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi dép phủ gót chân, ...(nt)..・ 

không nên mang những đôi dép trùm đến gối, không nên mang những đôi dép 
trùm đến ống chân, không nên mang những đôi dép lót bông gòn, không nên 
mang những đôi dép giống cánh của gà gô, không nên mang những đôi dép có 
gắn sừng cừu, không nên mang những đôi dép có gắn sừng dê, không nên mang 
những đôi dép có gan đuôi bọ cạp, không nên mang những đôi dép có khâu 
lông công, không nên mang những đôi dép đủ các loại; vị nào mang thì phạm 
tội Dukkata,

45. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép được 
viền quanh bằng da sư tử, ...(nt)..・ mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da cọp, mang những đôi dép được viền quanh bằng da beo, mang những đôi 
dép được viền quanh bằng da hươu, mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da rái cá, mang những đôi dép được viền quanh bằng da mèo, mang những đôi 
dép được viền quanh bằng da sóc, mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da cú mèo. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vay."

46. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng 

da sư tử, ...(nt)... không nên mang những đôi dép được viền quanh bang da cọp, 
không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da beo, không nên mang 
những đôi dép được viền quanh bằng da hươu, không nên mang những đôi dép 
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được viền quanh bằng da rái cá, không nên mang những đôi dép được viền 
quanh bằng da mèo9 không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da 
sóc, không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da cú mèo; vị nào 
mang thì phạm tội Dukkata.

47. Khi ấy, vao buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào 
thành Rājagaha để khất thực với vi Tỳ-khưu nào đó làm Sa-môn hầu cận. Khi 
ấy, vị Tỳ-khưu ấy đi khập khiễng theo sát phía sau đức Thế Tôn.

48. Có nam cư sĩ nọ sau khi mang vào đôi dép loại nhiều lớp đã nhìn thấy
đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy, đã tháo đôi dép ra rồi đi 
4- Á À m， r-pl Á rp 7^ l 1 • -X Á 4.JW -4-1 *1 M A」 A rp! A À • 4-• -X Á Ầ • rp Ađên gân đức Thê Tôn, sau khi đên đã đảnh le đức The Ton roi đi đen gân vi Ty- 
khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vi Tỳ-khưu ấy rồi nói điều này:

—Thưa ngài, vì sao ngài đi khập khiễng?
一 Này đạo hữu, hai bàn chân tôi bị rách.
一 Thưa ngài, hãy nhận lấy đôi dép.
一 Này đạo hữu, thôi đi. Những đôi dép có nhiều lớp đã bị đức Thế Tôn 

cấm đoán.
[Đức Thế Tôn đã nói rằng:]
-Này Tỳ-khưu5 ngươi hãy thọ lãnh đôi dép ấy.
49. 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 [sử dụng] dép loại nhiều lớp đã bị bỏ đi. 

Này các Tỳ-khưu5 không nên mang những đôi dép loại nhiều lớp còn mới; vị 
nào mang thì phạm tội Dukkata.

50. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời, không mang dép. 
Các Tỳ-khưu trưởng lão [nghĩ rang]: "Bậc Đạo sư đi kinh hành không mang 
d6p" nên đi kinh hành cũng không mang dép.

51. Trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các Tỳ- 
khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các Tỳ-khưu nhóm Lục

r r :

Sư lại đi kinh hành có mang dép. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các vị ây phàn 
nàn, phê phán, chê bai rang: "Vi sao trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không 
mang dép, trong khi các Tỳ-khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang 
dép, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang d6p?"

52. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không 

mang dép và trong khi các Tỳ-khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không 
mang dép, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép, có đúng 
không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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53. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一Này các Tỳ-khưu9 vì sao trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không mang 

dép và trong khi các Tỳ-khiru trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, 
những kẻ rồ dại ấy lại đi kinh hành có mang dép? Này các Tỳ-khưu5 ngay cả 
những người tại gia choàng vải trắng, vì lý do nghề nghiệp để nuôi mạng vẫn 
sống có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa đối với các vị thầy.

54. Này các Tỳ-khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang 
được xuất gia trong Pháp và Luật khéo được thuyết giảng như vầy, sao các 
ngươi có the sống không có sự tôn kính, không có sự phục tùng, không có sự 
cư xử hài hòa đối với các vị thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy 
học, đôi với các vị thây tê độ, đôi với các vị tương đương thây tê độ?

55. Này các Tỳ-khưu9 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:
- Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị thầy dạy học, các vị tương đương thầy 

dạy học, các vi thầy tế độ, các vi tương đương thầy tế độ đang đi kinh hành 
không mang dép, không nên đi kinh hành có mang dép; vị nào mang thì phạm 
tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu? trong khuôn viên tu viện không nên mang dép; 
vị nào mang thì phạm tội Dukkata.

56. Vào lúc bấy giờ, co vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh khối u ở bàn chân. Các Tỳ- 
khưu khiêng vi Tỳ-khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu 
tiện. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các Tỳ- 
khưu ấy đang khiêng vị Tỳ-khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như 
tiểu tiện, sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần các Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã nói 
với các Tỳ-khưu ấy điều này:

-Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu này có bệnh gì vậy?
一 Bạch Ngài, Đại đức này có bệnh khối u ở bàn chân. Chúng con khiêng vị 

này đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.
57. 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 vị có các bàn chân bị đau, hoặc có các bàn 

chân bi rách, hoặc có bệnh khoi u ở bàn chân được mang dép.
58. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu bước lên giường ghế với các bàn chân chưa 

rửa khiến y và chỗ nằm ngồi bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép mang dép khi nghĩ rằng: "Bây giờ ta sẽ 

bước lên giường hoặc ghế.^,
59. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu trong khi đi đến nhà hành lễ Uposatha, 

cũng như đến cuộc hội họp vào ban đêm đã đạp nhằm gốc cây, [đạp nhằm] gai 
nhọn khiến các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
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一 Này các Tỳ-khiru, trong khuôn viên tu viện, Ta cho phép sử dụng dép, cây 
đuôc, cây đèn và cây gậy đê chông.

60. Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, các 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, trong 
khi nói to giọng, lớn tiêng, với âm thanh ôn ào vê chuyện nhảm nhí có tính chát 
đa dạng như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thân, chuyện

. • L :

quân đội, chuyện ghê rợn, chuyện chiên tranh, chuyện cơm ăn, chuyện nước 
r : 、

uông, chuyện vải vóc, chuyện giường năm, chuyện vòng hoa, chuyện hương 
thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, 
chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện 
người hùng, chuyện đường sá, chuyện kho tàng, chuyện ma quỷ, chuyện linh 
tinh, chuyện tiên đoán vê thê gian, chuyện tiên đoán vê biên cả, chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vây hay là như vây, các vị vừa giâm đạp giêt chét côn 
trùng vừa làm cho các Tỳ-khưu bị hư hoại thiền định.

61. 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 sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, còn nói to giọng, 
lớn tiêng, với âm thanh ôn ào vê chuyện nhảm nhí có tính chát đa dạng như là 
chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, ...(nt)..., chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra 
như vầy hay là như vầy, các vi vừa giẫm đạp giết chết côn trùng vừa làm cho 
các Tỳ-khưu bị hư hoại thiền djnh?"

62. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy 

trong đêm vào lúc hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài 
trời, còn nói to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính 
chất đa dạng như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, ...(nt)... chuyện sẽ xảy ra 
và sẽ không xảy ra như vay hay là như vầy, các vị vừa giẫm đạp giết chết côn 
trùng vừa làm cho các Tỳ-khưu bi hư hoại thiền đinh, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
63. Đức Phật Thế Ton đã khiển trách rằng: ...(nt)... Sau khi khiển trách, 

Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, không nên mang các đôi guôc gô; vị nào mang thì 

phạm tội Dukkata.
64. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 

đã ra đi, du hành vê phía thành Bārānasī. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Bārānasī. Tại nơi ấy, trong thành Bārānasī, đức Thế Tôn ngự tại 
Isipatana, ở chỗ vườn Nai.

65. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "Những đôi 
guốc gỗ đã bi đức Thế Tôn cấm doSn” nên đã cho chặt những cây thốt nốt còn 
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non, roi mang những đôi guốc làm băng lá cây thót nót. Những cây thót nót còn 
non bi chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây thốt nốt còn non, rồi mang 
những đôi guôc làm băng lá cây thót nôt? khiên những cây thót nót còn non bị 
chặt trở nên héo úa? Các Sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của loài có một 
giác quan."

66. Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khxru nhóm Lục Sư đã cho chặt những 
cây thốt nốt còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt, khiến 
những cây thốt nốt còn non bi chặt trở nên héo úa, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
67. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại kia lại cho chặt những cây thốt 

nốt còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt, khiến những 
cây thốt nốt còn non bi chặt trở nên héo úa. Này các Tỳ-khưu, bởi vì dân chúng 
nghĩ rằng có mạng sống ở trong thân cây. 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:
一 Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt 

nốt; vi nào mang thì phạm tội Dukkata.
68. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: “Những đôi 

guốc làm bằng lá cây thốt nốt đã bi đức Thế Ton cấm qoán” nên đã cho chặt 
những cây tre còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre. Những 
cây tre còn non bi chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rang: "Vi sao các Sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây tre còn non, roi mang 
những đôi guốc làm bằng lá cây tre, khiến những cây tre còn non bi chặt trở nên 
héo úa? Các Sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của loài có một giác quan?9

69. Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu? không nên mang những đôi guôc làm băng lá cây tre; 
vị nào mang thì phạm tội Dukkata.

70. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bārānasī theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Bhaddiya. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Bhaddiya. Tại nơi ấy, trong thành Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự 
tại khu rừng Jātiyā.

71. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú và gắn 
bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm 
giày bằng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bang cỏ tranh, các vị tự làm 
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và bảo người làm giày bằng cỏ sậy, các vi tự làm và bảo người làm giày bằng 
cây dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bang lá cây kamala, các vi 
tự làm và bảo người làm giày bằng len. Các vi xao lãng việc trì tụng, việc học 
hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ.

72. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu ở Bhaddiya lại sống chuyên chú và gắn bó với việc 
tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng 
cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, các vi tự làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ sậy, các vi tự làm và bảo người làm giày bằng cây dừa 
nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamala, các vị tự làm và 
bảo người làm giày bang len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng 
thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tue?" Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã 
trình sự việc ây len đức The Ton.

73. - Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú 
và gan bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người 
làm giày bang cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, các vị tự 
làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày 
bằng cây dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamala, các 
vi tự làm và bảo người làm giày bang len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học 
hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
74. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: “Này các Tỳ-khưu, vì sao những 

kẻ rồ dại này lại sống chuyên chú và gắn bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều 
cách: Chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ, chúng làm và bảo người làm 
giày bang cỏ tranh, chúng làm và bảo người làm giày bang cỏ sậy, chúng làm 
và bảo người làm giày bằng cây dừa nước, chúng làm và bảo người làm giày 
bằng lá cây kamala, chúng làm và bảo người làm giày bằng len. Chúng xao lãng 
việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ?

75. 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-khưu rằng:
一Này các Tỳ-khưu9 không nên mang giày làm băng cỏ, không nên mang 

giày làm bằng cỏ tranh, không nên mang giày làm bằng cỏ sậy, không nên mang 
giày làm bằng cây dừa nước, không nên mang giày làm bang lá cây kamala, 
không nên mang giày làm bằng len, không nên mang giày làm bằng vàng, 
không nên mang giày làm bằng bạc, không nên mang giày làm bằng ngọc ma- 
ni, không nên mang giày làm bằng ngọc bích, không nên mang giày làm bằng 
pha lê, không nên mang giày làm bang đong thau, không nên mang giày làm 
bằng thủy tinh, không nên mang giày làm bằng thiếc, không nên mang giày 
làm bằng chì, không nên mang giày làm bằng đồng đỏ; vị nào mang thì phạm 
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tội Dukkata. Này các Tỳ-khiru, không nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho 
việc đi lại; vị nào mang thì phạm tội Dukkata, Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 
ba loại giày đặt ở chô nhát định, không thê chuyên dịch là giày ở nhà tiêu, giày 
ơ nhà tiêu/ giày ở cho súc miệng.

76. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành vê phía thành Sāvatthi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi ấy, trong thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anāthapindika.

77. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư nắm lấy các sừng của
;■ _ ỉ f y .

những con bò cái đang lội qua sông Aciravatī, các vị năm lây các lô tai, các vị 
nắm lấy cổ, các vị nắm lấy đuôi, các vị cỡi lên lưng, các vi sờ vào bộ phận sinh 
dục do tâm ái nhiễm, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết.

# > __ .
78. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn 

Thích tử lại năm lây các sừng của những con bò cái đang lội qua sông Aciravatī, 
các vị năm lây các lô tai, các vi năm lây cô, các vị năm lây đuôi, các vị cỡi lên 
lưng, các vị sờ mó bộ phận sinh dục do tâm ái nhiễm, các vi dìm nước các con 
bò cái tơ và giết chết giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?,,

79. Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
80. Đức Phật Thế Ton đã khiển trách rằng: ...(nt)..・ Sau khi khiển trách, 

Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khiru rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, không nên nắm lấy các sừng, không nên nắm lấy các 

lô tai, không nên năm lây cô, không nên năm lây đuôi, không nên cỡi lên limg 
của những con bò cái; vị nào cỡi lên thì phạm tội Dukkata, Không nên sờ mó bộ 
phận sinh dục do tâm ái nhiễm; vi nào sờ mó thì phạm tội Thullaccaya. KJiong 
nên giết chết những con bò cái tơ; vị nào giết chết thì nên hành xử theo pháp.2 3

2 Giày ở nhà tiểu và giày ở nhà tiêu được đề cập ở Cullavagga (Tiểu phẩm) và được ghi nghĩa Việt là
bục tiểu tiện và bục đại tiện. Xem tr. 749-51 trong tập này; TTPV, tập 7, tr. 107-09.

81. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư di chuyên băng xe được kéo 
bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi các 
con bò đực với người nữ đánh xe ngôi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: "Giống như lễ hội ở vùng Gañgā và Mahī vay." Các vị đã trình sự 
việc áy len đức The Ton. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu? không nên di chuyên băng xe; vị nào di chuyên thì 
phạm tội Dukkata.

3 Liên quan đến tội Pâcỉttiya 61 về cố ý [giết] sinh vật (ND).
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82. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala có vi Tỳ-khxru nọ đang đi đến thành 
Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, ở giữa đường bi bệnh. Khi ấy, vị Tỳ-khưu 
ây đã rời đường đi và ngôi xuồng ở góc cây nọ.

83. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu ấy đã nói điều này:
-Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?
-Này các đạo hữu, tôi sẽ đi Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn.
一 Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi.
一 Này các đạo hữu, tôi không thể [đi được]. Tôi bi bệnh.
一 Thưa ngài, hãy đến đây. Hãy leo lên xe.
-Này các đạo hữu, thôi đi. Xe đã bị đức Thế Tôn cấm đoán.
Trong lúc ngân ngại, vi ây đã không leo lên xe.
84. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến thàrủi Sāvatthi và kể lại sự việc ấy cho 

các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] xe đoi với vị bị bệnh.
85. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: ^yậy được kéo bởi con cái? 

Hay được kéo bởi con dqc?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép được kéo bởi con đực, [hoặc] xe kéo 

bằng tay.
86. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã bị khó chịu dữ dội hơn nữa vì sự 

dằn xóc của xe. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] kiệu khiêng, ghế khiêng.
87. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư sử dụng chỗ nằm cao và 

chô năm rộng lớn như là ghê trường kỷ, ghê nệm lông thú, thảm lông cừu dài 
sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm 
bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một 
bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, 
thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có 
che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đau.

88. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: "Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vay." Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

y A ỵ y
一 Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng chô năm cao và chô năm rộng lớn 

như là ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều 
màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn? thảm dệt 
có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt 
sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, 
thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và 
có màu đỏ ở hai đầu; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata,
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89. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "Chỗ nằm cao 
và chỗ nằm rộng lớn đã bi đức Thế Tôn cấm doAn" nên sử dụng những tấm da 
thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo. Các tấm da được cắt theo kích thước của 
giường, chúng được cắt theo kích thước của ghế, chúng được xếp đặt ở giường 
phía bên trong, chúng được xếp đặt ở giường phía bên ngoài, chúng được xếp 
đặt ở ghế phía bên trong, chúng được xếp đặt ở ghe phía bên ngoài. Dân chúng 
trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vay." Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. ...(nt).

- Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, 
da cọp, da beo; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata.

90. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khini nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: “Những tấm 
da thú lớn đã bi đức Thế Tôn cấm doan^ nên sử dụng những tấm da bò. Những 
tấm da bò được cắt theo kích thước của giường, chúng được cắt theo kích thước 
của ghê, chúng được xép đặt ở giường phía bên trong, chúng được xép đặt ở 
giường phía bên ngoài, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng được 
xếp đặt ở ghế phía bên ngoài.

91. Có vị Tỳ-khiru xấu xa nọ thường hay lui tới với người cư sĩ xấu xa nọ. 
Khi ây vào buôi sáng, vi Tỳ-khưu xâu xa ây đã mặc y, câm y bát, roi đi đên nhà 
ở của người cư sĩ xấu xa ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn. Sau đó, người cư sĩ xấu xa ấy đã đi đến gặp vi Tỳ-khưu xấu xa ấy, sau 
khi đến đã đảnh lễ vị Tỳ-khưu xấu xa ấy rồi ngồi xuống một bên.

92. Vào lúc bây giờ, người cư sĩ xâu xa ây có con bê còn nhỏ, đẹp dáng, 
đáng nhìn, xinh xắn, có nhiều màu như là con beo con vậy. Khi ấy, vi Tỳ-khưu 
xâu xa ây chăm chú nhìn con bê con ây một cách kỹ lưỡng. Sau đó, người cư sĩ 
xâu xa ây đã nói với vi Tỳ-khưu xâu xa ây điêu này:

一 Thưa ngài, vì sao ngài lại chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ 
lưỡng vậy?

-Này đạo hữu, Ta có việc cân dùng với da của con bê này.
Khi ấy, người cư sĩ xấu xa ấy đã giết chết con bê ấy, lột tấm da, rồi dâng cho 

vị Tỳ-khưu xâu xa ây. Sau đó, vi Tỳ-khưu xâu xa ây đã dùng y hai lớp che đậy 
tấm da ấy rồi ra đi.

93. Khi ấy, con bò cái ấy nhớ đến con bê nên đã đi theo phía sau vị Tỳ-khưu 
xấu xa ấy. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vày:

一 Này Đại dức, vì sao con bò cái này cứ đi theo phía sau Đại đức vậy?
一 Này các Đại đức, tôi cũng không biết vì sao con bò cái này cứ đi theo phía 

sau tôi nữa?
94. Vào lúc bấy giờ, y hai lớp của vi Tỳ-khưu xấu xa ấy đã bị vấy máu. Các 

vị Tỳ-khưu đã nói như vầy: "Này Đại dức, còn cái y hai lớp này của Đại dức, 



256 叢 ĐẠI PHẨM

nó đã bị cái gì vay?" Khi ấy, vị Tỳ-khưu xấu xa ấy đã kể lại sự việc ấy cho các 
vị Tỳ-khưu.

-Này Đại đức, có phải Đại đức đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng song?
一 Này các Đại đức, đúng vậy.
Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

"Vi sao vi Tỳ-khưu lại xúi giục kẻ khác giêt hại mạng sông? Không phải sự 
giết hại mạng sống đã bi đức Thế Tôn khiển trách bằng nhiều phương cách và 
việc từ bỏ giết hại mạng sống đã được khen ngợi hay sao?" Sau đó, các vị Tỳ- 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi vi Tỳ-khưu xấu 
xa ấy rằng:

一 Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống, có 
đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
95. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống? 

Không phải sự giết hại mạng sống đã bị Ta khiển trách bằng nhiều phương cách 
và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã được khen ngợi hay sao? 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, không nên xúi giục kẻ khác giêt hại mạng sông, vị nào 

xúi giục thì nên được hành xử theo pháp.4 Và này các Tỳ-khưu, không nên sử 
dụng da bò; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkaịa. Và này các Tỳ-khưu, không 
nên sử dụng bất cứ loại da nào; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata,

4 Có thể phạm tội Pārājika 3 nếu liên quan đến nhân mạng, hoặc tội Pãcittỉya 11, 61, 62 nếu liên quan 
đến các sinh vật lớn nhỏ khác (ND).

96. Vào lúc bây giờ, giường và ghê của dân chúng được độn lót băng da và 
được phủ băng da. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không ngôi lên. Các vị

，
đã trình sự việc lên đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngồi lên chỗ đã được làm sẵn bởi cư sĩ 
nhưng không được nam lên.

97. Vào lúc bấy giờ, các trú xá được buộc lại bằng những sợi dây da. Các 
vi Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không ngôi lên. Các vị đã trình sự việc lên đức 
fT'i X nn △Thê Tôn.

—Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép ngồi lên vật được buộc lại [bởi các dây da].
98. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi vào làng có mang những 

đôi dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vay." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
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一 Này các Tỳ-khưu, không nên đi vào làng có mang dép; vị nào đi vào thì 
phạm tội Dukkata.

99. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khiru nọ bị bệnh không thể đi vào làng không 
có dép. Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh đi vào làng có mang dép.
100. Lúc bấy giờ, Đại đức Mahâkaccãyana ngụ trong xứ Avanti, ở thành 

Kuraraghara, tại núi Papātā. Vào lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sona Kutikanna là 
người hộ độ cho Đại đức Mahākaccāyana.

101. Khi ây, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã đi đên gặp Đại đức Mahākaccāyana, 
sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Mahākaccāyana rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuốn^ một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với Đại đức 
Mahākaccāyana điêu này:

一 Thưa ngài, theo như con hiểu về pháp đã được ngài Đại đức Mahākaccāyana 
thuyet giang thì việc áy không phai la việc de lam đoi vơi ngươi đang sông ở 
gia đình đê thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong 
sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Thưa ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên 
các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Thưa ngài, xin ngài Đại đức 
Mahākaccāyana hãy cho con xuất gia.

一 Này Sona, việc ấy là khó làm để thực hành Phạm hạnh, ngủ một mình, ăn 
một bữa cho đến trọn đời. Này Sona9 vậy thì ở ngay chỗ này, là người tại gia, 
ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là [thực hành] Phạm hạnh, ngủ một 
mình, ăn một bữa trong khoảng thời gian quy đinh.

102. Khi ây, ước muôn xuât gia của nam cư sĩ Sona Kutikanna đã được dịu 
đi. Đên lân thứ nhì, nam cư sĩ Sona Kutikanna …(nt)... Đên lân thứ ba, nam cư 
sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp Đại đức Mahākaccāyana, sau khi đến đã đảnh 
lễ Đại đức Mahākaccāyana rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với Đại đức Mahākaccāyana điều này:

一 Bạch ngài, theo như con hiêu vê pháp đã được ngài Đại đức Mahākaccāyana 
thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm, đối với người đang sống ở 
gia đình đê thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong 
sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các 
y màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sống không nhà. Bạch ngài, xin ngài Đại đức 
Mahākaccāyana hãy cho con xuất gia.

Khi ấy, Đại đức Mahākaccāyana đã cho nam cư sĩ Sona Kutikanna xuất gia.
103. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. Khi 

ấy, Đại đức Mahākaccāyana trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn đã triệu 
tập được hội chúng Tỳ-khưu gồm mười vi từ nơi này nơi khác, rồi đã cho Đại 
đúc Sona tu lên bạc trèn.

104. Sau đó, khi đã sông qua mùa [an cư] mưa, Đại đức Sona trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Ta đã 
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được nghe về đức Thế Tôn ấy là 'vị như vầy và như vầy9 nhưng ta chưa được 
nhìn thay tận mat. Vậy ta nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác ấy nêu thay tế độ cho phép ta."

105. Sau đó, vào lúc chiều tối, Đại đức Sona đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đi đến 
gặp Đại đức Mahâkaccãyana, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Mahãkaccãyana 
rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Sona đã nói với 
Đại đức Mahākaccāyana điều này:

一 Thưa ngài, trường hợp con trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: "Ta đã được nghe về đức Thế Tôn ấy là vi như 
vầy và như vầy, nhưng ta chưa được nhìn thấy tận mặt. Vậy ta nên đi để diện 
kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy, nếu thầy tế độ cho phép 
ta.” Thưa ngài, con có thể đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác ấy, nếu thầy tế độ cho phép con?

—Này Sona, tốt lắm, tốt lắm. Này Sona, ngươi hãy đi để diện kiến đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy. Này Sona, ngươi sẽ thấy đức Thế Ton 
ấy dễ mến, đáng tin, có giác quan thanh tịnh, có tâm ý thanh tinh, đã đạt đến 
mức tột đỉnh trong sự thu thúc và tĩnh lặng, là đàng Voi Chúa đã được huân 
luyện, đã được hộ trì, có giác quan đã được kiêm soát.

106. Này Sona, nếu vậy thì ngươi hãy đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của 
đức Thế Tôn với lời của ta rằng: "Bạch Ngài, thày tế độ của con là Đại đức 
Mahākaccāyana xin đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn?9 Rồi ngươi 
hãy nói như vầy: "Bạch Ngài, xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. 
Con trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng 
Tỳ-khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. 
Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên 
bậc trên băng nhóm [có nhân sự] ít hơn.

107. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, mặt đất sẫm màu hơn, 
rắn chắc, bị giẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
Nam, đức Thế Tôn nên cho phép [sử dụng] dép có nhiều lớp.

108. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam dân chúng xem trọng 
việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía Nam,
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đức Thê Tôn nên cho phép việc tăm thường xuyên.
109. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các loại da thú như là 

da cừu, da dê, da nai là các vật dùng đê trải lót. Bạch Ngài, cũng giông như ở 
các xứ ở trung tâm, [các loại cỏ] eragu, moragu, majjāru, jantu [là các vật dùng 
đê trải lót], bạch Ngài, tương tợ như thê, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các 
loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía Nam, đức Thế Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót.
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110. Bạch Ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị Tỳ-khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới [nói rằng]: 'Chúng tôi dâng y này cho vi tên [như vày].9 Các vị ấy 
sau khi trở lại thông báo [cho các Tỳ-khưu] rằng: 'Này các Đại dức, y đã được 
dâng cho các Đại đức bởi những người tên [như vầy] / Các vị ấy trong lúc ngần 
ngại, không ưng thuận [nói rằng]: 'Chớ để chúng tôi bị phạm tội Nỉssaggiya' 
Có lẽ đức Thế Tôn nên chỉ dẫn cách thức về y."

111. - Bạch Ngài, xin vâng.
Sau khi đáp lời Đại đức Mah互kaccāyana, Đại đức Sona đã từ chô ngôi đứng 

dậy, đảnh lễ Đại đức Mahâkaccãyana, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi thu xếp 
chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi về phía thành Sāvatthi.

112. Theo tuần tự, vị ấy đã đi đến thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anāthapindika, gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

一 Này Ānanda, hãy săp đặt chô tru ngụ cho vị Tỳ-khưu vãng lai này.
113. Khi ây, Đại đức Ananda [suy nghĩ răng]: "Liên quan đên vị nào mà 

đức Thế Tôn ra lệnh cho ta rằng: 'Này Ānanda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vi 
Tỳ-khưu vãng lai này9? Có phải đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá 
với vị Tỳ-khưu ấy? Có phải đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với 
Đại đức Sopa?" roi đã sắp đặt chỗ trú ngụ cho Đại đức Sona trong trú xá đức 
Thế Tôn đang ngự.

114. Sau đó, khi đã trải qua gần trọn đem ở ngoài trời, đức Thế Tôn đã đi 
vào trú xá. Đại đức Sona sau khi trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời cũng đã đi 
vào tru xá.

115. Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn sau khi thức dậy 
đã yêu cầu Đại đức Sona rằng:

一 Này Tỳ-khưu, mong rằng có bài pháp [nào đó] khởi đến cho ngươi để 
thuyết giảng.

-Bạch Ngài, xin vâng.
Sau khi đáp lời đức Thế Tôn, Đại đức Sona đã thuyết lại đầy đủ toàn bộ 

phẩm Nhóm Tám một cách mạch lạc.
116. Sau đó, vào lúc kết thúc việc thuyết lại một cách mạch lạc của Đại đức 

Sona? đức Thế Tôn đã khen ngợi rằng:
一 Này Tỳ-khưu, tốt lắm, tốt lắm. Này Tỳ-khưu5 phẩm Nhóm Tám đã được 

ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ. Ngươi có giọng nói êm dịu, 
rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ được ý nghĩa. Này Tỳ-khưu, ngươi [xuất 
gia] được bao nhiêu năm?

-Bạch đức Thế Tôn, con được một năm.
-Này Tỳ-khưu, tại sao ngươi thực hiện [việc tu lên bậc trên] chậm trễ 

như vậy?
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一 Bạch Ngài, từ lâu con đã thấy được sự tai hại trong các dục, nhưng vì cuộc 
sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận sự5 có nhiều việc cần phải làm.

117. Sau đỏ, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này:

"Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở thế gian, sau khi hiểu được pháp không đưa 
đến tái sanh, bậc Thánh không thích thú điều ác5 vi trong sạch không thích thú 
điều ác.”

118. Khi ấy, Đại đức Sona [nghĩ rằng]: "Dức Thế Tôn hoan hỷ với ta, lúc 
này chính là lúc của việc mà thầy tế độ ta đã căn dặn kỹ càng" nên đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đau ở bàn chân của đức 
The Ton roi noi VƠI đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, thày tế độ của con là Đại đức Mahākaccāyana xin đê đầu đảnh 
lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn và nói như vầy:

119. "Bạch Ngài, xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. Con trải 
qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng Tỳ-khưu 
gom mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ ở 
xứ Avanti và khu vực phía Nam, đức The Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên 
bằng nhóm [có nhân sự] ít hơn.

120. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, mặt đất sẫm màu hơn, 
rắn chắc, bị giẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
Nam, đức Thế Tôn nên cho phép [sử dụng] dép có nhiều lớp.

121. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, dân chúng xem trọng 
việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, 
đức Thế Tôn nên cho phép việc tắm thường xuyên.

122. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Bạch Ngài, cũng giống như ở 
các xứ ở trung tâm, [các loại cỏ] eragu, moragu, majjāru, jantu [là các vật dùng 
đê trải lót], bạch Ngài, tương tợ như thê, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các 
loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía Nam, đức Thế Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót.

123. Bạch Ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị Tỳ-khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới [nói răng]: 'Chúng tôi dâng y này cho vi tên [như vây].' Các vị áy 
sau khi trở lại thông báo [cho các Tỳ-khưu] rằng: 'Này các Đại đức, y đã được 
dâng cho các Đại đức bởi những người tên [như vây] / Các vị ây trong lúc ngân 
ngại không nhận [nói rằng]: 'Chớ để chúng tôi bi phạm tội Nỉssaggiỵa' Có lẽ 
đức Thế Tôn nên chỉ dẫn cách thức về y.”

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



v. CHƯƠNG DA THÚ ❖ 261

-Này các Tỳ-khưu, xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. Này các 
Tỳ-khưu, trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa, Ta cho phép việc tu lên bậc 
trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật.

125. Trong trường hợp ấy, các xứ này là thuộc vùng biên địa: ở hướng 
Đông có thi trấn tên là Kajañgala, xa hơn chỗ đó là Mahāsālā, từ đó trở đi là các 
xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. ở hướng Đông Nam, 
có con sông tên là Salalavatĩ, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó 
trở lại là thuộc trung tâm. ở hướng Nam, có thị trấn tên là Setakannika, từ đó 
trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. ở hướng 
Tây, có làng Bà-la-môn tên là Thūna, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, 
từ đó trở lại là thuộc trung tâm. ở hướng Bắc, có ngọn núi tên là Usīraddhaja, 
từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Này 
các Tỳ-khưu, trong các xứ thuộc vùng biên địa như thế Ta cho phép việc tu lên 
bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật.

126. Này các Tỳ-khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, mặt đất sẫm màu 
hơn, rắn chắc, bi giẫm đạp bởi móng chân bò. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 
[sử dụng] dép có nhiều lớp trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa.

127. Này các Tỳ-khưu? ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, dân chúng xem 
trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc 
tắm thường xuyên trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa.

128. Này các Tỳ-khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các loại da 
thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Này các Tỳ-khưu, 
cũng giống như ở các xứ ở trung tâm, [các loại cỏ] eragu, moragu, mại j āni, 
jantu [là các vật dùng đê trải lót], này các Tỳ-khưu, tương tợ như thê, ở xứ 
Avanti và khu vực phía Nam, các loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là 
các vật dùng để trải lót. Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép các loại da thú như 
là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót trong tất cả các xứ thuộc 
vùng biên địa.

129. Này các Tỳ-khưu, trường hợp dân chúng dâng y đến các vị Tỳ-khưu 
đã đi ra khỏi ranh giới [nói rằng]: "Chúng tôi dâng y này cho vị tên [như vầy].” 
Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ưng thuận, khi nào chưa đến tay thì chưa tính 
việc đếm [ngày đã cất giữ] ấy.

Dứt chương “Da thu” là thứ năm.

Trong chương này có sáu mươi ba sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Vua xứ Magadha và Sona KoỊivĩsa, tám mươi ngàn vi trưởng làng, [Đại 
đức] Sâgata ở Gijjhakūta đã phô bày nhiều pháp thượng nhân.
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2. Việc xuất gia, [các bàn chân] đã bi rách do nỗ lực, cây đàn vīnā, [dép] 
một lớp, màu xanh, màu vàng, màu đỏ [máu], màu tím và luôn cả màu đen nữa.

5 r

3. Màu đỏ tía, màu hông và đã câm đoán dây buộc, [dép] phủ gót chân, trùm 
gói, trùm ông chân, lót bông gòn, giông cánh gà, găn sừng cừu và dê.

4. [Dép có gắn] đuôi bọ cạp, lông công và đủ các loại, [dép] được viền bằng 
da sư tử, cọp và beo, hươu, rái cá và mèo, sóc, cú mèo.

5. [Bàn chân] bị rách, đôi dép, bi khối u, chưa được rửa, [đạp nhằm] gốc 
cây, [âm thanh] ôn ào, [dép làm băng lá] cây thót nót, cây tre và cỏ, cỏ tranh, 
cỏ sậy và dừa nước.

6. [Dép làm bằng] lá cây kamala, sợi len, vàng, bạc, ngọc ma-ni, ngọc bích, 
pha lê, đồng thau và thủy tinh, thiếc, chì và đồng đỏ.

7. Bò cái, xe, vị bị bệnh, được kéo bằng bò đực, ghế nệm, các chỗ nằm, da 
thú lớn, với các da bò và kẻ ác.

8. Của các cư si, được buộc dây da, các vị đi vào, các vi bị bệnh, Đại đức 
Mahākaccāyana, vị Sona9 Nhóm Tám một cách mạch lạc.

9 B x r

9. Việc tu lên bậc trên với năm vị, dép có nhiêu lớp, việc tăm thường xuyên, 
đã cho phép thảm bang da, không tính việc đem ngày. Vị Lãnh Đạo đã ban năm 
điều đặc ân này cho Trưởng lão Sona.

-ooOoo-
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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.



266 ❖ ĐẠI PHẨM

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.
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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.



272 曜 ĐẠI PHẨM

—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 
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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
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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."



VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẨM ❖ 305

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
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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.
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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!
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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

ỷ r 9 A r

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.



324 ❖ ĐẠI PHẨM

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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1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapindika.

2. Vào lúc bây giờ, các Tỳ"khưu xứ Pāvā có sô lượng là ba mươi, tát cả là 
các vi chuyên ngụ ở rừng, tát cả là các vị chuyên đi khát thực, tát cả là các vị 
mặc y may từ vải dơ bi quăng bỏ, tất cả là các vị chỉ sử dụng ba y. Trong khi 
đang đi đên Sāvatthi đê diện kiên đức Thê Tôn, do việc vào mùa [an cư] mưa đã 
đến gần nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa [an cư] mưa ở Sāvatthi. 
Các vị đã vào mùa [an cư] mưa ở Sãketa, vào khoảng giữa lộ trình.

3・ Các vị đã sông qua mùa [an cư] mưa với vẻ phiên muộn [nghĩ răng]: 
"Dức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta, cách đây chỉ sáu do-tuần, vậy mà chúng ta 
không được diện kiến đức Thế Ton?9

4. Sau đó, khi đã sống qua mùa [an cư] mưa trong thời gian ba tháng, khi 
đã thực hiện lễ Pavãraụã. trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom 
tụ nước lại thành vũng bùn lầy, các vị Tỳ-khưu ấy với các y bi đẫm nước 
và có dáng điệu mệt mỏi đã đi đến thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anāthapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên.

5. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 
các Tỳ-khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vi Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này các Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đã sống qua mùa [an cư] mưa có được thoải mái, có sự hợp 
nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau không? Và các ngươi có không bị khó nhọc 
vì đồ ăn khất thực không?

6. 一 Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con đã song qua mùa [an cư] mưa có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ nhau và không bị khó nhọc vì đo ăn khất thực. Bạch Ngài, trường 
hợp chúng con là các Tỳ-khưu xứ Pāvā có so lượng là ba mươi, trong khi đang 
đi đến Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa [an cư] mưa đã đến 
gân nên các vi đã không thê thành tựu việc vào mùa [an cư] mưa ở Sāvatthi. 
Chúng con đã vào mùa [an cư] mưa ở Sâketa, vào khoảng giữa lộ trình. Bạch 
Ngài, chúng con đây đã sống qua mùa [an cư] mưa với vẻ phiền muộn [nghĩ 
rằng]: “Dức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta, cách đây chỉ sáu do-tuần, vậy mà 
chúng ta không được diện kiên đức Thê T6n." Bạch Ngài, sau khi đã sông qua 
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mùa [an cư] mưa trong thời gian ba tháng, khi đã thực hiện lễ Pavāranā, trong 
lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom tụ nước lại thành vũng bùn lầy, 
chúng con đã đi đường xa đen với các y bị đẫm nước và có dáng vẻ mệt mỏi.

7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu rang:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thành tựu Kathỉna đến các Tỳ-khưu đã 
sống qua mùa [an cư] mưa. Này các Tỳ-khưu, khi các ngươi có Kathỉna đã 
được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép: Việc ra đi không phải 
báo5 việc ra đi không mang theo [đủ ba y], sự thọ thực thành nhóm, [được sử 
dụng nhiêu] y theo như nhu câu, sự phát sanh vê y tại nơi ây sẽ là của các vị ây. 
Này các Tỳ-khưu, khi các ngươi có Kaịhỉna đã được thành tựu, năm điều này 
sẽ được phép đoi với các ngươi.

8. Và này các Tỳ-khưu, Kathina nên được thành tựu như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị Tỳ-khmi kinh nghiệm, có năng lực:

"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kathỉna này đã được 
phát sanh đên hội chúng. Nêu là thời diêm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên trao vải Kathỉna này đên vị Tỳ-khưu tên [như vây] đê thành tựu Kathina. 
Đây là lời đề nghi.

r
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vải Kathỉna này đã được 

phát sanh đến hội chúng. Hội chúng trao vải Kathina này đến vị Tỳ-khưu tên 
[như vây] đê thành tựu Kathina. Đại đức nào đông ý việc trao vải Kathỉna này 
đên vi Tỳ-khưu tên [như vây] đê thành tựu Kathina xin im lặng; vi nào không 
đồng ý có thể nói lên.

Vải Kathina này đã được hội chúng trao đen vị Tỳ-khưu tên [như vầy] để 
thành tựu Kathina. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như V0'

9. Này các Tỳ-khưu, như vầy là Kathina được thành tựu, như vầy là không 
được thành tựu. Và này các Tỳ-khưu? thế nào là Kathỉna không được thành tựu? 
Kathỉna không được thành tựu ở giai đoạn đánh dâu vê chiêu dài, chiêu rộng. 
Kathina không được thành tựu ở giai đoạn giặt. Kathina không được thành tựu 
ở giai đoạn tính toán về y năm điều, hoặc bảy điều, hoặc chín điều, v.v... Kathina 
không được thành tựu ở giai đoạn cắt theo sự đã tính toán. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạm. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn 
may lại theo đường chỉ lược cho chắc. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn 
gắn miếng vải làm dấu. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn may chắc 
chắn. Kathỉna không được thành tựu ở giai đoạn làm miếng vải viền. Kathỉna 
không được thành tựu ở giai đoạn làm đường viền quanh. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn đắp thêm một lớp nữa. Kathina không được thành tựu ở 
giai đoạn nhuộm. Kathina không được thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi ý để thí 
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chủ dâng. Kathina không được thành tựu do sự giảng giải về Kathina rồi kêu 
gọi. Kathina không được thành tựu với y được mượn tạm thời. Kathina không 
được thành tựu với sự tích trữ. Kathina không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để 
qua đêm. Kathina không được thành tựu với sự không làm thành được phép tức 
là không làm dấu hoại y. Kathina không được thành tựu với y không phải là y 
hai lớp. Kathina không được thành tựu với y không phải là thượng y [y vai trái]. 
Kathina không được thành tựu với y không phải là y nội. Kathina không được 
thành tựu với y không phải là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, không được 
cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathina không được thành tựu trừ phi do sự 
thành tựu bởi cá nhân. Nấu Kathina đã được thành tựu đúng đắn nhưng vi tùy hỷ 
việc ấy đứng ngoài ranh giới, như vậy Kathina vẫn không được thành tựu. Này 
các Ty-khxru, như thế ấy là Kathina không được thành tựu.

[Hai mươi bổn điều kiện]

10. Và này các Ty-khiru, thê nào là Kathina được thành tựu? Kathina được 
thành tựu với [vải] mới [chưa được sử dụng]. Kathina được thành tựu với [vải] 
được xem như mới. Kathina được thành tựu với vải áo choàng cũ. Kathina 
được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Kathina được thành tựu với vải đã được 
bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Kathina được thành tựu 
với sự không ra dấu hiệu gợi ý đe thí chủ dâng. Kathina được thành tựu không 
do sự giảng giải về Kathina rồi kêu gọi. Kathina được thành tựu với sự làm 
không phải là với y được mượn tạm thời. Kathina được thành tựu với sự không 
tích trữ. Kathina được thành tựu do không đê qua đêm. Kathina được thành 
tựu với sự làm thành được phép tức là làm dấu hoại y. Kathina được thành tựu 
với y hai lớp. Kathina được thành tựu với thượng y [y vai trái]. Kathina được 
thành tựu với y nội. Kathina được thành tựu với y là năm điêu hoặc nhiêu hơn 
năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathina được thành tựu 
do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathina đã được thành tựu đúng đắn và vị 
tùy hỷ việc ấy dưng trong ranh giới, như vậy Kathina được thành tựu. Này các 
Tỳ-khưu, như thế áy là Kathina được thành tựu.

[Mười bảy điều kiện]

1. Và nàỵ các Tỳ-khưu, thế nào là Kathina hết hiệu lực? Này các Tỳ-khưu, 
đây là tám điều tiêu đề về sự hết hiệu lực của Kathina: "Do sự ra đi, do [y] được 
hoàn tất, do tự mình dứt khoát, do bi mất, do nghe được [tin], do sự tan vỡ của 
niềm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một hie."

2. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y đã được làm xong, 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở 展." Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Kathina 
đối với vi Ty-khiru ấy. (1)
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3. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm], ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về・" Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy. (2)

4. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm], 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhơ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.^, Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (3)

5. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm], ra 
đi. Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhơ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.^, Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong khi 
y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bi mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (4)

6. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm], ra 
đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, nghe được [tin] rằng: “Nghe nói Kathina tại 
tru xứ ấy đã được thu hồi/91 Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Kathỉna 
đối với vị Tỳ-khưu ấy. (5)

7. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm], ra 
đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về・” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về" rồi 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kathỉna đối với vi Tỳ-khiru áy. (6)

8. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm], ra 
đi [nghĩ ràng]: "Ta sẽ trở vA” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.” Thơi 
điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathỉna của vi Tỳ-khưu ấy 
là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (7)

Dứt nhóm bảy về ucầm lấy.”

1. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y đã được làm 
xong, ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở về.” Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực 
Kathỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy. (1)

2. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi. Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vX'' Vi ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc 
[y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (2)

1 vấn đề thu hồi Kathina được ghi lại ở điều Pãcittỉya 30 của Tỳ-khưu-ni, xem Bhikkhunīvibhañga 
(Phân tích Giới Tỳ-khưu-nĩ), TTTDPGVN, tập 10, tr. 454-55; TTPV, tập 3, tr. 204-07.
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3. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về." Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy. (3)

4. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi. Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v仓Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy. (4)

5. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở v%? Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, nghe được [tin] rằng: “Nghe nói Kathỉna tại 
trú xứ ấy đã được thu h8i." Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Kathỉna 
đối với vị Tỳ-khưu ấy. (5)

6. Vị Tỳ-khxru có Kathina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ây. Vi ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: "Ta sẽ trở vê, ta sẽ trở v#' 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (6)

7. Vị Tỳ-khưu có Kaịhina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở v3." Vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.” 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathỉna của vi Tỳ-khưu 
ấy là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (7)

Dứt nhóm bảy về "mang theo.”

1. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.,, Vi ây nhờ [người] làm y ây. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (1)

2. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, câm lây y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về." Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (2)

3. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.  Vi ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong khi 
y ấy của vi ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bi mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (3)

59
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4. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong ra 
đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vi ấy có y đã được làm xong, nghe được [tin] rằng: “Nghe nói Kathina tại 
trú xứ ây đã được thu hôi.,, Sự việc nghe được [tin] là sự hét hiệu lực Kathina 
đối với vị Tỳ-khưu ấy. (4)

5. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong ra 
đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về・” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” và 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kathỉna ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (5)

6. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong ra 
đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vi ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở v2." Thời 
điểm hết hiệu lực Kathỉna đã đến. Sự hết hiệu lực Kathỉna của vi Tỳ-khưu ấy 
là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (6)

Dứt nhóm sáu về Ếícầm lấy.”

1. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (1)

2. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về・” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khiru ấy. (2)

3・ Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi. Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê." Vị ây nhờ [người] làm y ây. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (3)

4. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra
đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vi ấy có y đã được làm xong, nghe được [tin] rằng: "Nghe nói Kathỉna tại 
trú xứ ấy đã được thu hai.” Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Kathỉna đoi vơi vị ^-khmi áy. (4) '

5. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ây. Vị ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: "Ta sẽ trở vê? ta sẽ trở vê" 
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và chờ đợi Sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (5)

6. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về・” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.” 
Thời điểm hết hiệu lực Kathỉna đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị Tỳ-khtru 
ấy là chung [lượt] với các vị Tỳ-khiru. (6)

Dứt nhóm sáu về "mang theo.”

1. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm], ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về?9 Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (1)

2. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về." Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (2)

3. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm] ra 
đi. Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê." Vị ây nhờ [người] làm y ây. Trong khi 
y ấy của vi ấy đang được làm thì bi mất. Sự việc [y] bi mất là sự hết hiệu lực K^hina đoi VỚI VỊ Ty-lXuu áy. (3)

[Nhóm ba về ucầm lấy” 1]

4. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm] ra 
đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở về." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vây: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở dây." Vị ây nhờ [người] làm y ây. 
Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (4)

5. Vị Tỳ-khmi có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] ra 
đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa." Sự việc tự mình dứt khoát 
là sự hết hiệu lực Kathina đối với vi Tỳ-khiru ấy. (5)

6. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] ra 
đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về・" Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi 
ý như vây: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở dây.” Vi ây nhờ [người] làm y 
ây. Trong khi y ây của vị ây đang được làm thì bị mát. Sự việc [y] bị mát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khmi ấy. (6)

[Nhóm ba về "cầm lấy” 2]
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7. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] ra 
đi và còn chưa quyêt đinh; vị ây không khởi ý răng: "Ta sẽ trở vê" và vi ây cũng 
không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở về." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v2." 
Vị ây nhờ [người] làm y ây. Sự việc [y] được hoàn tát là sự hét hiệu lực Kathỉna 
đối với vi Ty-khiru ấy. (7)

8. Vị Tỳ-khxru có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi và còn chưa quyêt định; vị ây không khởi ý răng: "Ta sẽ trở v乎 và vị ây 
cũng không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở về." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh 
giới thì khởi ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không 
trở về." Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vi Tỳ- 
khưu ấy. (8)

9. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi và còn chưa quyêt định; vị ây không khởi ý răng: "Ta sẽ trở v。" và vị 
ấy cũng không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở về." Khi vi ấy đã đi ra khỏi 
ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta 
sẽ không trở ve/9 Vi ây nhờ [người] làm y ây. Trong khi y ây của vi ây đang 
được làm thì bi mất. Sự việc [y] bi mất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vi 
Tỳ-khiru ấy. (9)

[Nhóm ba về "cầm lấy59 3]

10. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về.,, Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.,, Vị ấy nhờ 
[người] làm y ây. Sự việc [y] được hoàn tát là sự hét hiệu lực Kathina đôi với 
vị Tỳ-khưu ấy. (10)

11. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vày: "Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở ve?9 Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (11)

12. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở v2.” Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vX" Vi ấy nhờ 
[người] làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bi mất. Sự việc [y] 
bị mất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (12)

13. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm] ra 
đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, nghe được [tin] rằng: "Nghe nói Kathỉna tại 
trú xứ ấy đã được thu h6i." Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Kathỉna 
đối với vi Tỳ-khưu ấy. (13)
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14. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ây. Vị ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: "Ta sẽ trở vê, ta sẽ trở v。" 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (14)

15. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về.,, Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.” 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathỉna của vi Tỳ-khưu 
ấy là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (15)

[Nhóm sáu về "cầm lấy”] 
Dứt nhóm mười lăm về "cầm lấy.”

16. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y [chưa được 
làm] ra di....(nt)…(Tương tợ như ở trường hợp "cầm lấy", nên giải thích chi 
tiết như thế).

[Nhóm mười lăm về "mang theo" được giản lược]

17. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v3." Vi ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (Tương tợ như 
ở trường hợp "mang theo", nên giải thích chi tiêt như thê).

[Nhóm mười lăm về "cầm lấy y chưa làm xong” được giản lược] 

1. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy. (1)

2. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở vX” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (2)

3. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người]
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê?1 2 3 * 5 Vị ây nhờ [người] làm y ây. Trong
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khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bi mất là sự hết hiệu 
lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khmi ấy. (3)

[Nhóm ba về "mang theo y chưa làm xong” 1]

4. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở v3." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vây: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở dây." Vị ây nhờ [người] 
làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ- 
khiru ấy. (4)

5. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra 
đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa.,, Sự việc tự mình dứt khoát 
là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khiru ấy. (5)

6. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở về.^, Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi 
ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở dây." Vị ấy nhờ [người] làm y 
ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mất là sự 
hết hiệu lực Kathỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy. (6)

[Nhóm ba về "mang theo y chưa làm xong” 2]

7. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về" và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở về." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về/  Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathỉna đối với vị Tỳ-ídiưu áy. (7)

5

8. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về" và vi ấy 
cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở v3." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh 
giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không 
trở về；” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ- 
khưu ấy. (8)

9. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi và còn chưa quyết định; vi ấy không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở 展"và vi ấy 
cũng không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở v3." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
vê.” Vị ây nhờ [người] làm y ây. Trong khi y ây của vi ây đang được làm thì 
bi mất. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (9)

[Nhóm ba về 66mang theo y chưa làm xong” 3]
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10. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v2." Vị ấy nhờ 
[người] làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với 
vị Tỳ-khưu ấy. (10)

11. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rang]: “Ta sẽ trở về." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (11)

12. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở 显."Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: “Ta sê nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy nhờ 
[người] làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] 
bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (12)

13. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở vA” Vị ấy đã đi ra khỏi raiih giới và nhờ [người] làm 
y ấy. Vi ấy có y đã được làm xong, nghe được [tin] rằng: "Nghe nói Kathina tại 
trú xứ ấy đã được thu hoi/  Sự việc nghe được [tin] là sự hét hiệu lực Kathina 
đối với vị Ty-khiru ấy. (13)
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14. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [ngươi] 
làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về” 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. (14)

15. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở v2.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về." 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị Tỳ-khưu 
ấy là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (15)

1. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y.
Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận
được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vi ấy khởi
ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 展."Vị ấy
nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối
với vi Tỳ-khiru ấy.

[Nhóm sáu về "mang theo y chưa làm xong”] 
[Nhóm mười lăm về "mang theo y chưa làm xong”] 

Dứt tụng phẩm wcầm lấy.” 1 * * * * *
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2. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Vi ây đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Vị ây nhận 
được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi 
ý như vầy: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự 
việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy.

3. Vị Tỳ-khưu có Kaịhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y. Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm ỵ này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vX" 
Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong khi y ấy của vi ấy đang được làm thì bị mất. 
Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.

4. Vi Tỳ-khiru có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta se lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị ấy lưu tâm đến niềm 
mong mỏi vê y ây. Niêm mong mỏi vê y ây của vị ây bi tan vỡ. Sự đô vỡ của 
niêm mong mỏi vê y là sự hét hiệu lực Kathỉna đôi với vị Tỳ-khưu ây.

5. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở ve?9 Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm 
đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm y 
này ngay ở dây.” Vị ây nhờ [người] làm y ây. Sự việc [y] được hoàn tát là sự hét 
hiệu lực Kathỉna đoi với vi Tỳ-khưu ấy.

6・ Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở ve.^ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm 
đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vi ấy khởi ý như vay: “Ta sẽ không nhờ [người] 
làm y này nữa.,^ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với 
vi Tỳ-khưu ấy.

7. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về." Vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm 
đên niêm mong mỏi vê y ây. Vị ây nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ây khởi ý như vây: "Ta sẽ nhờ [người] làm y 
này ngay ở day?9 Vị ây nhờ [người] làm y ây. Trong khi y ây của vị ây đang 
được làm thì bi mát. Sự việc [y] bi mát là sự hét hiệu lực Kathina đôi với vi 
Tỳ-khưu ấy.

8. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về.,, Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: "Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở dây." Vị ấy lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự 
đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.
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9. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
và còn chưa quyêt định; vị ây không khởi ý răng: "Ta sẽ trở v。" và vị ây cũng 
không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở yề・” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ây khởi ý như vây: "Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở ve.^ Vi ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc 
[y] được hoàn tát là sự hét hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ây.

10. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y và còn chưa quyêt định; vị ây không khởi ý răng: “Ta sẽ trở vê59 và vị ây cũng 
không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở Vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.,^ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

11. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y và còn chưa quyêt đinh; vị ây không khởi ý răng: "Ta sẽ trở vê" và vi ây cũng 
không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở ỵềy Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vay: "Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v2." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vi ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bi mất là sự hết hiệu 
lực Kathỉna đoi với vị Tỳ-khưu ấy.

12. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: "Ta sẽ trở về" và vị ấy cũng 
không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở ỵềy Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về・” Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về 
y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực 
Kathỉna đoi với vị Tỳ-khưu ấy.

Dứt nhóm mười hai về ukhông như ý mong m6i.”

1. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ rằng]: :Ta sẽ trở ỵề." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này 
ngay ở đây. Ta sẽ không trở vềy Vi ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] được 
hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

2. Vị Tỳ-khxru có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ ràng]: "Ta sẽ trở v*" Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
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mong mỏi vê y áy. Vị áy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ [người] làm 
y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

3. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ rằng]: :Ta sẽ trở ỵề." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vi ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ây khởi ý như vây: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này 
ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong khi y ấy của 
vị ấy đang được làm thì bi mất. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực Kaịhina 
đối với vị Tỳ-khưu ấy.

4. Vị Tỳ-khtru có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ rằng]: “Ta sẽ trủ về." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: 
"Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v2." 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy 
bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với 
vị Tỳ-khưu ấy.

5. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ răng]: "Ta sẽ trở Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] răng: 
"Nghe nói Kathỉna tại trú xứ ấy đã được thu h8i." Vị ấy khởi ý như vầy: "Bởi 
VÌ Kathina tại tru xứ ây đã được thu hôi, vậy ta sẽ lưu tâm đên niêm mong mỏi 
vê y này ngay ở đây?9 Vị ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Vị ây nhận 
được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi 
ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy 
nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối 
với vị Tỳ-khưu ấy.

6. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về." Vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] rằng: 
"Nghe nói KathinaldẢ trú xứ ấy đã được thu hoi?9 Vị ấy khởi ý như vầy: "Bởi vì 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về 
y này ngay ở dây.” Vị ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Vi ây nhận được 
như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. Vị ây khởi ý như 
vầy: "Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về・" Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.

7. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về・" Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] rằng: 
“Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thu h8i." Vị ấy khởi ý như vầy: "Bỏi vì 
Kathỉna tại trú xứ ấy đã được thu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về 
y này ngay ở dây.” Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được 
như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như 
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Vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm ỵ này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v§・" Vi ấy nhờ 
[người] làm y ấy. Trong khi y ấy của vi ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] 
bi mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

8. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở v仓Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] ràng: 
"Nghe nói Kathỉna tại trú xứ ấy đã được thu h8i." Vị ấy khởi ý như vầy: "Bởi 
vì Kathỉna tại trú xứ ấy đã được thu hồi, vậy ta sẽ liru tâm đến niềm mong mỏi 
vê y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê." Vi ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê 
y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi 
về y là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

9. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ rằng]: 'Ta sẽ trở ỵề." Vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vi ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ây nhờ [người] làm y ây. Vi ây có y đã được làm 
xong, nghe được [tin] rằng: "Nghe nói Kathỉna tại trú xứ ấy đã được thu h8i." 
Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.

10. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về/9 Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: "Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
vê." Vị ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Niêm mong mỏi vê y ây của vị 
ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối 
với vi Tỳ-khưu ấy.

11. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi 
về y [nghĩ rằng]: 'Ta sẽ trủ về." Vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Vi ấy có y đã được làm 
xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về" và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathỉna 
ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực KaỊhỉna đối với vị 
Tỳ-khưu ấy.

12. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi 
về y [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niêm mong mỏi vê y ây. Vị ây nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Vị ấy có y đã được làm 
xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về." Thơi điểm hết hiệu lực Kathina 
đã đến. Sự hết hiệu lực Kathỉna của vị Tỳ-khiru ấy là chung [lượt] với các vi 
Tỳ-khưu.

Dứt nhóm mười hai về 6，nhir ý mong m6i.”
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1. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị 
ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Vi ây nhận được không như ý mong 
mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vay: "Ta sẽ nhờ 
[người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vi ấy nhờ [người] làm y 
ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

2. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vi 
ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Vi ây nhận được không như ý mong 
mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vi ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ không 
nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở Sự việc tự mình dứt khoát là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khiru ấy.

3. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì niêm mong mỏi vê y sanh khởi. Vị 
ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Vị ây nhận được không như ý mong 
mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ 
[người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v2." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. 
Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bi mất. Sự việc [y] bị mất là sự hết 
hiệu lực Kaịhỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.

4. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vi ây đã đi ra khỏi ranh giới thì niêm mong mỏi vê y sanh khởi. Vị 
ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta 
sẽ không trở Vi ây lưu tâm đên niêm mong mỏi vê y ây. Niêm mong mỏi 
vê y ây của vi ây bị tan vỡ. Sự đô vỡ của niêm mong mỏi vê y là sự hét hiệu lực 
Kathỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy.

5. Vị Tỳ-khmi có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở v2." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở d2y." Vị ấy nhờ 
[người] làm y ây. Sự việc [y] được hoàn tát là sự hét hiệu lực Kathỉna đôi với 
vi Tỳ-khưu ấy.

6. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về・" Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vi ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vi 
ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa." Sự việc tự mình 
dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.

7. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
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niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vi 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị 
ấy khởi ý như vầy: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở dây.” Vị ấy nhờ [người] 
làm y ấy. Trong khi y ấy của vi ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bi mất 
là sự hết hiệu lực Kathina đối với vi Tỳ-khưu ấy.

8. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở về." Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niêm mong mỏi vê y sanh khởi. Vị ây khởi ý như vây: "Ta sẽ lưu tâm đên niêm 
mong mỏi về y này ngay ở dây." Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Niêm mong mỏi vê y ây của vị ây bị tan vỡ. Sự đô vỡ của niêm mong mỏi vê y 
là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khiru ấy.

9. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc càn làm 
nào đó và còn chưa quyêt đinh; vị ây không khởi ý răng: "Ta sẽ trở vê" và vi ây 
cũng không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở v*" Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không 
trở về." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

10. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vi ấy không khởi ý rằng: "Ta sẽ trở và vi 
ấy cũng không khởi ý rằng: “Ta sẽ không trở về.^, Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh 
giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi 
vê y ây. Vị ây nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý 
mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta 
sẽ không trỏr về." Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với 
vi Tỳ-khưu ấy.

11. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần 
làm nào đó và còn chưa quyêt đinh; vị ây không khởi ý răng: "Ta sẽ trở v。" 
và vị ấy cũng không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở ye.  Khi vị ấy đã đi ra khỏi 
ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong 
mỏi về y ấy. Vi ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được 
như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở 
đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong khi y ấy của vi 
ây đang được làm thì bị mát. Sự việc [y] bị mát là sự hét hiệu lực Kathina đôi 
với vi Tỳ-khiru ấy.
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12. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết đinh; vị ấy không khởi ý rằng: "Ta sẽ trở về" và vị 
ấy cũng không khởi ý rằng: "Ta sẽ không trở ve." Khi vi ấy đã đi ra khỏi ranh 
giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ lưu tâm 



342 審 ĐẠI PHẨM

đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy lưu tâm 
đên niêm mong mỏi vê y ây. Niêm mong mỏi vê y ây của vị ây bi tan vỡ. Sự đô

A 5 r • • r
VỠ của niêm mong mỏi vê y là sự hét hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ây.

Dứt nhóm mười hai về "c6 công việc cần làm."

1. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị Tỳ-khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
ấy rằng: "Này Đại đức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đâu? Và phần chia về y 
của ngài dau?  Vị ấy nói như vầy: "Tôi đã trú mùa [an cư] mưa ở trú xứ kia và 
phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy." Các vi ấy nói như vầy: "Này Đại đức, hãy 
đi và đem y ây lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở day.” Vị ây đi vê lại trú xứ 
ây và hỏi các vị Tỳ-khưu răng: "Này các Đại dức, phân chia vê y của tôi dâu?" 
Các vị ây nói như vây: "Này Đại đức, đây là phân chia vê y của ngài. Ngài sẽ 
đi đâu vậy?" Vị ấy nói như vầy: "Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vi Tỳ-khưu ở đó sẽ 
làm y cho t6i." Các vi ây nói như vây: "Này Đại đức, được roi, ngài chớ có đi. 
Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở dây." Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở Vi ây nhờ [người] làm y ây. Sự việc 
[y] được hoàn tát là sự hét hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ây.
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2. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra di ...(nt)..・ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vi'/••• • • • • • 
Tỳ-khưu ấy.

3. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, ra 
di …(nt)..・ Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

4. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị Tỳ-khưu đã hỏi vi du hành phương xa 
ấy rằng: "Này Đại đức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đâu? Và phần chia về y 
của ngài d2u?” Vi ấy nói như vầy: "Tôi đã tru mùa [an cư] mưa ở trú xứ kia và 
phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy." Các vị ấy nói như vầy: “Này Đại đức, hãy 
đi và đem y ây lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở dây." Vi ây đi vê lại trú xứ 
ấy và hỏi các vi Tỳ-khưu rằng: "Này các Đại đức, phần chia về y của tôi dâu?” 
Các vị ấy nói như vầy: "Này Đại đức, đây là phần chia về y của ngài." Vị ấy 
cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường di, các vị Tỳ-khưu hỏi vi ấy rằng: 
"Này Đại dức, ngài sẽ đi dâu?" Vị ấy nói như vầy: "Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vị 
Tỳ-khưu ở đó sẽ làm y cho t6i." Các vi ây nói như vây: "Này Đại đức, được roi, 
ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở day.” Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta sẽ 
nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vi ấy nhờ [người] làm y 
ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

5. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vi du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vi Tỳ-khưu đã hỏi vi du hành phương xa 
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ây răng: "Này Đại dức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đâu? Và phân chia vê y 
của ngài dau?99 Vị ấy nói như vầy: "Tôi đã trú mùa [an cư] mưa ở trú xứ kia và 
phân chia vê y của tôi còn ở nơi ây." Các vị ây nói như vây: "Này Đại đức, hãy 
đi và đem y ây lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây?9 Vi ây đi vê lại trú xứ 
ấy và hỏi các vị Tỳ-khưu rằng: uNày các Đại đức, phần chia về y của tôi d2u?" 
Các vi ây nói như vây: "Này Đại đức, đây là phân chia vê y của ngai." Vị ây 
cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị Tỳ-khưu hỏi vị ấy rằng: 
"Này Đại đức, ngài sẽ đi dâu?" Vị ấy nói như vày: 'Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vị 
Tỳ-khưu ở đó sẽ làm y cho t6i.” Các vị ấy nói như vầy: "Này Đại đức, được rồi, 
ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở day.99 Vị ấy khởi ý như vầy: "Ta 
sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở v3." Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vi Tỳ-khưu ấy.

6. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra di ...(nt)... “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị 
ây nhờ [người] làm y ây. Trong khi y ây của vi ây đang được làm thì bị mát. Sự 
việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

7. Vị Tỳ-khmi có Kathina đã được thành tựu và là vi du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị Tỳ-khưu đã hỏi vi du hành phương xa 
ấy rằng: "Này Đại đức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đâu? Và phần chia về y 
của ngài d2u?" Vị ây nói như vây: "Tôi đã trú mùa [an cư] mưa ở trú xứ kia và 
phân chia vê y của tôi còn ở nơi áy." Các vị ây nói như vây: "Này Đại đức, hãy 
đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở dây." Vị ấy đi về lại trú xứ 
ây và hỏi các vị Tỳ-khiru răng: "Này các Đại đức, phân chia vê y của tôi dâu?” 
Các vị ấy nói như vầy: "Này Đại đức, đây là phần chia về y của ngài." Vị ấy 
cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Khi đã đi đến trú xứ kia, vi ấy đã khởi ý như 
vầy: "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về." Vị ấy nhờ 
[người] làm y ây. Sự việc [y] được hoàn tát là sự hét hiệu lực Kathỉna đôi với 
vị Tỳ-khiru ấy.

8. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra di ...(nt)... “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở v2.” Sự 
việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.

9. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra di ...(nt)... "Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 展.” Vị 
ây nhờ [người] làm y ây. Trong khi y ây của vi ây đang được làm thì bi mát. Sự 
việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

Dứt nhóm chín về uchưa thâu thập?9

1. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vi có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu ở
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nơi ây có sự thoải mái cho ta, ta sẽ tru ngụ. Nêu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đên trú xứ có tên thê kia. Nêu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nêu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đên trú xứ có tên thê nọ. Nêu ở 
nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ trở về." Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở ve?9 Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Sự việc 
[y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaịhỉna đối với vi Tỳ-khưu ấy.

2. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu ở 
nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nêu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đên trú xứ có tên thê nọ. Nêu ở 
nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ tru ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ trở v仓Khi vi ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ không nhơ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy.

3. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vi có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ đi đến tru xứ có tên thế ấy. Nếu ở 
nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế nọ. Nếu ở 
nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ trở về." Khi vi ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: "Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở v2." Vị ấy nhờ [người] làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathỉna đối với vị Tỳ-khưu ấy.

4. Vi Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vi có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ đi đến tru xứ có tên thế ấy. Nếu ở 
nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế nọ. Nếu ở 
nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới va nhờ [người] làm y ấy. Vị ấy, có y đã 
được làm xong, [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về" rồi chờ đợi sự hết hiệu 
lực Kathỉna ở bên n^oài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Kathỉna 
đối với vị Tỳ-khưu áy.

5. Vị Tỳ-khưu có Kathỉna đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu ở 
nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trủ 
ngụ. Nêu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế nọ. Nếu ở 
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nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ trở về." Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm y ấy. Vi ấy có y 
đã được làm xong, [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta sẽ trở ve.59 Thời điểm hét hiệu 
lực Kathỉna đã đen. Sự hết hiệu lực Kathina của vị Tỳ-khưu ấy là chung [lượt] 
với các vị Tỳ-khưu.

Dứt nhóm năm về có sự trú ngụ thoải mái?9

1. Này các Tỳ-khưu, đây là hai điêu vướng bận [và] hai điêu không vướng 
bận của Kathina. Và này các Tỳ-khưu? hai điều vướng bận của Kathina là gì? 
Sự vướng bận vê tru xứ và sự vướng bận vê y. Và này các Tỳ-khưu, thê nào là 
sự vướng bận về trú xứ? Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu hoặc là cư 
ngụ tại trú xứ ấy hoặc là ra đi với sự mong mỏi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở ve?9 Này 
các Tỳ-khưu, như vậy là có sự vướng bận về trú xứ. Và này các Tỳ-khưu, thế 
nào là sự vướng bận vê y? Này các Tỳ-khưu, trường hợp y của vị Tỳ-khưu chưa 
được làm, hoặc là chưa được làm xong, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa bị 
tan vỡ. Này các Tỳ-khưu, như vậy là có sự vướng bận vê y. Này các Tỳ-khưu, 
đây là hai điêu vướng bận của Kathina.

2. Và này các Tỳ-khưu5 hai điều không vướng bận của Kathina là gì? Sự 
không vướng bận về trú xứ và sự không vướng bận về y. Và này các Tỳ-khưu, 
thế nào là sự không vướng bận về trú xứ? Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị 
Tỳ-khưu ra đi từ trú xứ ấy với sự buông bỏ, với sự từ bỏ, với sự dứt bỏ, với sự 
không quan tâm [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở v2." Này các Tỳ-khưu, như vậy 
là có sự không vướng bận về tru xứ. Và này các Tỳ-khiru, thế nào là sự không 
vướng bận về y? Này các Tỳ-khưu, trường hợp y của vị Tỳ-khưu đã được làm 
xong, hoặc bi mất, hoặc bị hư hỏng, hoặc bi cháy, hoặc là niềm mong mỏi về y 
bị tan vỡ. Này các Tỳ-khưu, như vậy là có sự không vướng bận về y. Này các 
Tỳ-khiru, đây là hai điều không vướng bận của Kathina.

Dứt chương KaỊhina là thứ bảy.

Trong chương này có mười hai sự việc. 
Một trăm mười tám phần mở đầu đã được giản lược.

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Ba mươi vị Tỳ-khưu xứ Pāvā đã trú ở Sãketa với tâm phiền muộn. Trải qua 
mùa [an cư] mưa, các vị đã đi diện kiến đang Chiến Thắng với các y bị đẫm nước.

2. Đây là câu chuyện của Kathỉna và năm điều sẽ trở thành được phép: [Ra 
đi] không phải báo, không mang theo [đủ ba y], tương tợ như the ấy là việc thọ 
thực thành nhóm.
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3. Và [được sử dụng nhiêu y] theo như nhu câu, sự phát sanh [vê y] sẽ là của 

các vi đã được thành tựu. Lời đề nghị và như vầy là được thành tựu, như vầy là 
không được thành tựu.

4. Việc được đánh dấu và luôn cả việc giặt, việc tính toán và việc cắt, việc 
két chỉ tạm, việc may thêm, việc găn miêng vải làm dâu, việc may chác chăn,
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liên quan đên miêng vải viên.

5. Đường viền quanh, đắp lớp nữa, việc nhuộm, dấu hiệu gợi y, lời giảng 
giải, mượn tạm thời, sự tích trữ, việc để qua đêm, chưa được phép, trừ ra ba y ấy.

6. Ngoại trừ y năm điều, hoặc nhiều hơn, với việc đã được cắt, có sự kết lại, 
không [thành tựu] trừ phi là cá nhân, được làm đúng đắn, vi đứng ngoài ranh 
tùy hỷ, Kathỉna là không thành tựu, đã được thuyết giảng như thế bởi đức Phật.

7. [Vải] không bi dơ, xem như không bị dơ, tấm choàng cũ, vải quăng bỏ và 
vải bỏ ở cửa tiệm, không ra dấu hiệu, việc thuyết giảng, không mượn tạm thời 
và không tích trữ.

8. Không để qua đêm, việc đánh dấu đã làm và tương tợ như thế với ba y, 
năm điêu hoặc nhiêu hơn thê, đã được căt5 việc két lại đã được làm.

9. Việc thành tựu do cá nhân, [được làm] đúng đắn, vị đứng trong ranh giới 
tùy hỷ, như thế là sự thành tựu của Kathỉna, tám tiêu đề của sự thu hồi.

10. Các vị ra di, sự hoàn tất và sự tự mình dứt khoát, việc bị mất, sự nghe 
được [tin], sự đổ vỡ của niềm mong mỏi, ranh giới, sự thu hồi là thứ tám.

11. Cầm lấy y đã làm, vị đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở sự thu hồi về 
Kathỉna ấy của vị ấy là liên quan đến sự ra đi.

12. Cầm lấy y [chưa làm] đi ra khỏi ranh giới, vi ấy đã suy nghĩ điều này: 
"Ta sẽ nhờ làm và sẽ không trở lại", trong việc được hoàn tất là sự thu hồi 
Kathina.

13. Cầm lấy, ở ngoài ranh giới, không có ý đinh: "Ta sẽ không trở về", sự 
thu hồi về Kathina ấy của vị ấy là liên quan đến việc tự mình dứt khoát.

14. Cầm lấy y ra đi khỏi ranh giới đã suy nghĩ điều này: "Ta sẽ nhờ làm và 
sẽ không trở v。"，trong khi làm [y] của vi ây bi mát, sự thu hôi vê Kathina ây 
của vị ây là liên quan đên sự bị mát.

15. Cầm lấy [y] rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về" rồi nhờ làm y ở ben 
ngoài, với y đã được làm xong, rồi nghe tin Kathỉna ở nơi kia đã được thu hồi, 
sự thu hồi về Kathina ấy của vị ấy là liên quan đến việc nghe.

16. Cầm lấy [y] rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở rồi rứiờ làm y ở ben 
ngoài, với y đã được làm xong, chờ đợi ở bên ngoài, sự thu hồi về Kathỉna ấy 
của vi ấy là liên quan đến sự vượt qua ranh giới.

17. Cầm lấy [y] rồi ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về,9 rồi nhờ làm y ở bênA Ạ ,
ngoài, với y đã được làm xong, [nghĩ răng]: "Ta sẽ trở vê" đã đên thời của việc 
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thu hồi Kathina, sự thu hồi về Kathina ấy của vị ấy sanh lên đồng một lượt với 
các vị Tỳ-khưu.

18. Cầm lấy và mang theo, có bảy và bảy phương thức đường lối, những 
trường hợp ra đi với y chưa làm xong là không có đường lối ở nhóm sáu.

19. Cầm lấy [y] rồi đi ra khỏi ranh [giới], sanh khởi ý rằng: “Ta sẽ nhờ làm” 
CÓ ba điêu này: Sự làm xong, sự tự mình dứt khoát và sự bị mát.

20. Cầm lấy [y và nghĩ rằng]: "Ta sẽ không trở về, ta làm ở bên ngoài ranh 
giói” có ba điều này: Sự làm xong, sự tự mình dứt khoát và sự bi mất. Do còn 
chưa quyết đinh vị ấy cũng không khởi ý9 có ba đường lối hướng dẫn ở bên dưới.

21. Cầm lấy [y] và ra đi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ trở về, ta làm ở bên ngoài ranh 
giýi” vj nhờ làm [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về" khi việc hoàn tất là sự thu 
hoi ve Kathỉna.

22. Sự tự mình dứt khoát, sự bị mất, nghe được [tin], sự vượt qua ranh 
giới, được sanh khởi đồng thời cùng với các vị Tỳ-khưu? như vầy là mười lăm 
đường lối.

23. Mang theo [y] chưa được làm xong cũng tương tợ như là mang theo, 
bốn trường hợp này đây, toàn bộ có mười lăm đường lối.

24. Không như ý mong mỏi, như ý mong mỏi và có công việc cần làm, 
chúng là ba điều, nên hiểu việc ấy theo sự hướng dẫn là ba lượt, mỗi lượt là 
mười hai, mười hai.

25. Và chưa thâu thập là chín ở nơi này, thoải mái có năm phương thức ở 
nơi kia, điều vướng bận, điều không vướng bận, sự tóm tắt đã được thực hiện 
theo sự hướng dẫn.

—ooOoo—
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1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, thành Vesālī được phồn thịnh và còn 
giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dễ dàng và có bảy ngàn 
bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, bảy ngàn 
bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy ho sen. Và có nàng kỹ nữ 
Ambapālī xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhất, 
có tài năng về múa, hát và đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm 
cau cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền và nhờ nàng thành Vesālī càng 
thêm phần rạng rỡ.

2. Khi ấy, viên thị trưởng thành Rājagaha đã đi đến Vesālī do công việc cần 
thiết nào đó. Viên thị trưởng thành Rājagaha đã nhìn thấy thành Vesālī là phồn 
thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dễ dàng, 
có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái 
nhọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen, có 
nàng kỹ nữ Ambapālī xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da 
đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát và đàn, được những người đàn ông có 
lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền và nhờ nàng thành 
Vesālī càng thêm phần rạng rỡ.

3・ Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesālī, viên thị trưởng 
thành Rājagaha đã quay về lại thành Rājagaha và đã đi đến gặp đức Vua Seniya 
Bimbisâra xứ Magadha, sau khi đen đã nói với đức Vua Seniya Bimbisâra xứ 
Magadha điều này:

-Tâu Bệ hạ, thành Vesālī là phồn thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người 
người chen chúc, vật thực dễ dàng, có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen, có nàng kỹ nữ Ambapālī xinh đẹp, đáng nhìn, 
duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát và dàn, 
được những người đàn ông có lòng say đắm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá 
năm mươi tiền và nhờ nàng thành Vesālī càng thêm phần rạng rỡ. Tâu Bệ hạ, 
tốt đẹp thay nếu chúng ta cũng có thể đào tạo kỹ nữ.

-Này khanh, như thế thì khanh hãy tìm người con gái tương tợ rồi hãy đào 
tạo nàng trở thành kỹ nữ như thế.

4. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rājagaha có người con gái tên Sālavatī là 
người xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhất.
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Khi ấy, viên thi trưởng thành Rājagaha đã đào tạo người con gái Sālavatī thành 
kỹ nữ. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Sālavatī đã trở nên có tài năng về múa? 
hát và đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm cầu cạnh và nàng qua 
đêm với giá đến một trăm tiền.

5. Sau đó chăng bao lâu, nàng kỹ nữ Sālavatī đã mang thai. Khi ây9 nàng kỹ 
nữ Sālavatī đã khởi ý điều này: "Đàn bà mang thai đâu còn được đàn ông ưa 
thích. Nếu có người biết về ta rằng: 'Kỹ nữ Sālavatī mang thai' thì toàn bộ sự 
trọng vọng đối với ta đều sẽ mất. Hay là ta nên cáo bênh?" Sau đó, nàng kỹ nữ 
Sālavatī đã bảo người gác công răng:

一 Này chú em gác cổng, chớ để bất cứ người đàn ông nào vào. Và ai hỏi ta 
thì cho hay rằng: bênh."

一 Thưa cô chủ, xin vâng.
Người gác cổng ấy đã đáp lại nàng kỹ nữ Sālavatī. Sau đó, đến lúc phát triển 

đây đủ của bào thai ây, nàng kỹ nữ Sālavatī đã sanh ra đứa bé trai. Khi ây? nàng 
kỹ nữ Sālavatī đã bảo người tớ gái rằng:

一 Này em, giờ hãy đặt đứa bé trai này vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang đi 
quăng bỏ ở đống rác.

一 Thưa cô chủ, xin vâng.
Roi người tớ gái ây nghe theo nàng kỹ nữ Sālavatī đã đặt đứa bé trai ây vào 

trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang đi quăng bỏ ở đống rác.
6. Vào lúc bây giờ, vị vương tử tên Ābhāya trong khi đi phục vụ đức vua 

vào lúc sáng sớm đã nhìn thây đứa bé trai ây đang bị bây quạ bu quanh, sau khi 
nhìn thấy đã hỏi mọi người rằng:

一 Này các khanh, vật gì bị bầy quạ bu quanh vậy?
-Thưa ngài, đứa bé trai.
-Này các khanh, còn sống không?
-Thưa ngài, còn sông.
一 Này các khanh, như thế thì hãy mang đứa bé trai ấy về hậu cung của 

chúng ta và giao cho các vú nuôi chăm sóc.
一 Thưa ngài, xin vâng.
Rồi những người ấy nghe theo Vương tử Ābhāya đã mang đứa bé trai ấy về 

hậu cung của Vương tử Ābhāya rồi giao cho các vú nuôi [nói rằng]: “Các người 
hãy chăm s6c." Lời đã nói về đứa bé là "còn s6ng" nên họ đã đặt tên đứa bé là 
"Jīvaka” (người đang sống). Và bởi vì "được nuôi dưỡng bởi vi vương tử" nên 
đã được đặt tên là "Komarabhacca/9

7. Sau đó chẳng bao lâu? Jīvaka Komārabhacca đã đạt đến tuổi hiểu biết. 
Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp Vương tử Ābhāya, sau khi đến đã 
nói với Vương tử Ābhāya điều này:
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一 Thưa ngài, ai là mẹ của con, ai là cha của con?
一 Này Jīvaka con, ta cũng không biết mẹ của con; tuy nhiên, ta là cha của 

con vì con đã được ta nuôi dưỡng.
Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: uVới kẻ không có nghề 

nghiệp thì các gia đình vương giả này quả là không dễ gì để sống nhờ vả. Hay 
là ta nên học lấy nghề nghiệp?,^

8. Vào lúc bấy giờ, có người thầy thuốc tiếng tăm lẫy lừng sống ở Takkasilã. 
Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca không xin phép Vương tử Ābhāya đã đi đến 
Takkasilâ gặp người thầy thuốc ấy, sau khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy 
điều này:

人 人

一 Thưa thây, con muôn học nghê.
一 Này Jīvaka con, như vậy thì con có thể học.
9. Sau đó? Jīvaka Komārabhacca học nhiêu, học nhanh chóng, tiêp thâu tót 

đẹp và đối với anh ta điều đã được học thì không quên đi. Sau đó, khi trải qua 
bảy năm Jīvaka Komãrabhacca đã khởi y điều này: “Ta học nhiều, học nhanh 
chóng, tiếp thâu tốt đẹp và đối với ta điêu đã được học thì không quên đi. Và 
trong khi ta đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng của nghề này vẫn không 
được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của nghề này mới được biết đến?”

10. Sau đó, Jīvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này:

一 Thưa thây, con học nhiêu, học nhanh chóng, tiêp thâu tót đẹp và đôi với 
con điều đã được học thì không quên đi. Và trong khi con đã học được bảy năm 
rồi mà đích cuối cùng của nghề này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào 
đích cuối cùng của nghề này mới được biết đến?

一 Này Jīvaka con, như vậy thì con hãy câm lây cái thuơng đi dạo xung 
quanh Takkasilã một do-tuần, nếu con thấy được bát cứ vật gì không phải là 
dược phẩm thì hãy đem vật ấy về.

-Thưa thầy, xin vâng.
Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo người thầy thuốc ấy, đã cầm lấy cái 

thuổng, trong khi đi dạo xung quanh Takkasilâ một do-tuần, đã không nhìn thấy 
bất cứ vật gì không phải là dược phàm.

11. Sau đó, Jīvaka Komãrabhacca đã đi đên gặp người thây thuôc ây5 sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này:

一 Thưa thầy, trong khi đi dạo xung quanh Takkasilã một do-tuần, con đã 
không thấy được bất cứ vật gì không phải là dược phẩm.

-Này Jīvaka con, con đã học xong. Bấy nhiêu đó đã đủ cho cuộc sống của 
con rồi.

Rồi [người thầy thuốc ấy] đã trao cho Jīvaka Komârabhacca chút ít [tiền] 
dự phòng đi đường.
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12. Khi ây, Jīvaka Komārabhacca sau khi nhận lây chút ít [tiên] dự phòng 
đi đường rồi đã ra đi về phía thành Rājagaha. Sau đó, vào khoảng giữa cuộc 
hành trình, ở Sāketa chút ít [tiền] dự phòng đi đường ấy đã hết. Khi ấy, Jīvaka 
Komārabhacca đã khởi ý điêu này: "Những con đường này hoang văng, ít nước, 
ít thức ăn, không có [tiền] dự phòng đi đường không phải dễ dàng để di, hay là 
ta nên kiếm [tiền] dự phòng đi đường?,,

13. Vào lúc bấy giờ, ở Sāketa có người vợ của nhà đại phú bị bệnh đau đầu 
đã bảy năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm yo cung lừng lẫy đã đi đến và đã không 
thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Khi ấy, Jīvaka 
Komārabhacca đã đi vào Sāketa và hỏi dân chúng rằng:

一 Này các người, ai bị bệnh? Tôi chữa trị cho ai đây?
一 Này ông thầy, người vợ nhà đại phú kia bi bệnh đau đầu đã bảy năm. Này 

ông thầy, hãy đi và chữa trị cho người vợ nhà đại phú.
14. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến tư gia của vi đại phú, sau khi 

đến đã bảo người gác cổng rằng:
-Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú rằng: "Thua 

bà, người thầy thuốc đã đến. ông ấy có ý muốn gặp bà."
-Thưa thầy, xin vâng.
Rồi người gác cổng ấy nghe theo Jīvaka Komārabhaccaṃ đã đi đến gặp 

người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói với người vợ nhà đại phú điều này:
一 Thưa bà, người thầy thuốc đã đến. ông ấy có ý muốn gặp bà.
-Này chú gác cổng, người thầy thuốc ra làm sao?
-Thưa bà, còn trẻ lắm.
一 Này chú gác công, thôi đi! Thây thuôc còn trẻ lăm thì sẽ làm được gì cho 

ta? Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã không thể làm 
khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi.

15. Sau đó, người gác công áy đã đi đên gặp Jīvaka Komārabhacca, sau khi 
đến đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này:

-Thưa thầy, người vợ nhà đại phú đã nói như vầy: "Này chú gác cổng, thôi 
đủ rồi! Thầy thuốc còn trẻ lắm thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc tiếng 
tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy 
nhiều vàng khối rồi ra di."

16. — Này chú gác công, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú răng: 
"Thua bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: 'Thưa bà, bà không phải đưa trước 
vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn cho vật gì thì bà cứ việc cho vật ấy.'”

- Thưa thay, xin vâng.
Roi người gác công ây nghe theo Jīvaka Komārabhacca, đã đi đên gặp 

người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói với người vợ nhà đại phú điều này:
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一 Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: “Thua bà, bà không phải đưa 
trước vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ây bà muôn cho vật gì thì bà cứ việc cho 
vật ấy.”

-Này chú gác cổng, như thế thì hãy để người thầy thuốc đi đến.
一 Thưa bà, xin vâng.
Rồi người gác cổng ấy nghe theo người vợ nhà đại phú, đã đi đến gặp 

Jīvaka Komārabhacca, sau khi đến đã nói với Jīvaka Komârabhacca điều này:
一 Thưa thầy, người vợ nhà đại phú cho gọi thầy.
17. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau 

khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người vợ nhà đại phú rồi nói với 
người vợ nhà đại phú điều này:

一 Thưa bà, tôi cân một bụm tay bơ lỏng.
Khi ây, người vợ nhà đại phú đã bảo người trao cho Jīvaka Komārabhacca 

một bụm tay bơ lỏng. Sau đó, Jīvaka Komârabhacca đã nấu sôi bụm tay bơ lỏng 
ấy với nhiều loại dược phẩm rồi bảo người vợ nhà đại phú nằm ngửa ở trên cái 
giường nhỏ và cho vào theo đường mũi. Sau đó, bơ lỏng đã được cho vào theo 
đường mũi ây đã đi ra theo đường miệng. Khi ây, người vợ nhà đại phú đã nhô 

r \ e •

bơ lỏng ây vào vật đựng roi bảo người tớ gái răng:
一 Này em, hãy thu hồi lại bơ lỏng này bằng lớp gòn.
18. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: "Thật là kỳ lạ! Bà chủ 

nhà này thật là hà tiện! Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo 
thu hồi lại bằng lớp gòn! Và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử 
dụng, rồi bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cái gì đằyT'

19. Khi ấy, sau khi xem xét sự biến đổi diện mạo của Jīvaka Komārabhacca, 
người vợ nhà đại phú ấy đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này:

- Thưa thầy, sao thầy có vẻ lo âu vậy?
一 Trong trường hợp này, tôi đã khởi ý điều này: "Thật là kỳ lạ! Bà chủ nhà 

này thật là hà tiện! Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo thu 
hôi lại băng lớp gòn! Và nhiêu thứ thuôc vô cùng quý giá của ta đã được sử 
dụng, roi bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cái gì dây?"

一 Thưa thầy, chúng tôi được gọi là gia chủ, hiểu về điều này là sự tiết kiệm. 
Bơ lỏng ây là thuôc xoa chân rát tót cho các tôi tớ và các người làm công, hay 
là dầu cho việc đốt đèn. Thưa thầy, thày chớ có lo âu. Vật thưởng công cho thầy 
sẽ không phải bỏ phí.

20. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã trị dứt chứng bệnh đau đầu bảy năm 
của người vợ nhà đại phú chỉ bang mỗi một việc làm ở mũi. Sau đó, người vợ 
nhà đại phú được khỏi bệnh, đã thưởng cho Jīvaka Komārabhacca bốn ngàn. 
Người con trai [nghĩ rằng]: "Mẹ ta đã khỏi bệnh!,, nên đã thưởng cho Jīvaka 
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Komârabhacca bốn ngàn. Người con dâu [nghĩ rằng]: "Mẹ chồng ta đã khỏi 
bênh!” nên đã thưởng cho Jīvaka Komârabhacca bôn ngàn. Người gia chủ đại 
phú [nghĩrằng]: "Vợ ta đã khỏi bệnh!99 nên đã thưởng cho Jīvaka Komārabhacca 
bốn ngàn, đứa tôi trai, [đứa tớ gái] và chiếc xe ngựa.

21. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã câm lây mười sáu ngàn ây, đứa tôi trai, t r 5 r . £

đứa tớ gái và chiêc xe ngựa roi ra đi đên thành Rājagaha. Theo tuân tự, Jīvaka 
Komārabhacca đã đi đên thành Rājagaha gặp Vương tử Ābhāya, sau khi đên đã A
nói với Vương tử Ābhāya điêu này:

—Thưa ngài, đây là công việc đầu tiên của con gồm có mười sáu ngàn, đứa 
tôi trai, đứa tớ gái và chiếc xe ngựa. Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lay cho việc 
đã nuôi dưỡng con.

-Này Jīvaka con, thôi đi, hãy để cho chính con. Con hãy cho xây tư thất ở 
hậu cung của chính chúng ta.

一 Thưa ngài, xin vâng.
Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo Vương tử Ābhāya đã cho xây tư thất 

ở hậu cung.
22. Vào lúc bây giờ, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha bi bệnh rò rỉ. 

Các vải choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu 
ghẹo rằng: "Bữa nay, Chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của Chúa công đã có. 
Chăng bao lâu Chúa công sẽ sanh con." Vì chuyện ây, đức vua bị xâu hô.

23. Sau đó5 đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã nói với Vương tử 
Ābhāya điều này:

一 Này khanh Ābhāya, trẫm có bệnh giống như vầy. Các vải choàng đều bị 
lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu ghẹo rằng: “Bữa nay, 
Chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của Chúa công đã có. Chẳng bao lâu Chúa 
công sẽ sanh con.” Này khanh Ābhāya, người nào có thể chữa trị cho trẫm thì 
hãy tìm thầy thuốc hạng như thế ấy.

-Tâu Bệ hạ, Jīvaka này của thân là thây thuôc trẻ, giỏi giang, cậu ta sẽ chữa 
trị cho Bệ hạ. r v、 F r

-Này khanh Ābhāya, như thê thì hãy ra lệnh cho thây thuôc Jīvaka. Vị ây 
sẽ chữa trị cho trẫm.

24. Sau đó, Vương tử Ābhāya đã ttnyền lệnh cho Jīvaka Komãrabhacca rằng:
一 Này Jīvaka con, hãy đi và chữa trị cho đức vua.
一 Thưa ngài, xin vâng.
Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo Vương tửAbhaya sau khi nhét dược phẩm 

vào trong móng tay rồi đã đi đến gặp đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, sau 
khi đến đã nói với đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này:

-Tâu Bệ hạ, chúng ta hãy xem bệnh.
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25. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã trị dứt căn bệnh rò rỉ của đức Vua 
Seniya Bimbisâra xứ Magadha chỉ bằng mỗi một liều thuốc thoa. Sau đó, đức 
Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha được khỏi bệnh, đã cho người trang điểm 
năm trăm người nữ với tát cả các đô trang sức, xong bảo tháo ra, cho chát thành 
đống, rồi đã nói với Jīvaka Komârabhacca điều này:

-Này khanh Jīvaka, tất cả các đồ trang sức này từ năm trăm người nữ là 
của khanh.

-Tâu Bệ hạ, thôi di, chỉ xin Bệ hạ hãy nhớ cho chức vụ của thần.
-Này khanh Jīvaka, như vậy thì khanh hãy phục vụ trẫm, các cung phi và 

hội chúng có đức Phật đứng đầu.
-Tâu Bệ hạ, xin vâng.
Jīvaka Komārabhacca đã trả lời đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha.
26. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rājagaha bị bệnh đau đầu đã 

được bảy năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy rửiiều vàng khối rồi ra đi. Hơn nữa, 
ông ta đã bi các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: "Vào 
ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết." Một số thầy thuốc đã nói như 
vây: "Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chét."

27. Khi ấy, vị thi trưởng thành Rājagaha đã khởi ý điều này: "Người gia chủ 
đại phú này có nhiều cống hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy nhiên, ông 
ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: 'Vào ngày 
thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chét? Một sô thây thuôc đã nói như vây: 
'Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chét.9 Và thây thuôc Jīvaka 
này của đức vua là trẻ tuôi, giỏi giang, hay là chúng ta nên câu xin đức vua phái 
thầy thuốc Jīvaka chữa trị cho người gia chủ đại phú vay?"

28. Sau đó, viên thi trưởng thành Rājagaha đã đi đến gặp đức Vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức Vua Seniya Bimbisâra xứ 
Magadha điều này:

-Tâu Bệ hạ, người gia chủ đại phú này có nhiêu công hiên cho đức vua và 
cho thị trấn nữa. Tuy nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy 
thuốc đã nói như vầy: "Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” 
Một sô thây thuôc đã nói như vây: "Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú 
này sẽ chết.” Tâu Bệ hạ, tốt đẹp thay xin Bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy thuốc 
Jīvaka chữa tri cho người gia chủ đại phú.

Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jīvaka 
Komârabhacca răng:

-Này khanh Jīvaka, hãy đi và chữa trị cho người gia chủ đại phú.
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29. - Tâu Bệ hạ, xin vâng.
Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 

đã đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi đến đã xem xét sự biến đổi diện 
mạo của người gia chủ đại phú roi đã nói với người gia chủ đại phú điều này:

一 Này gia chủ, nếu tôi chữa cho ông khỏi bệnh, vật thưởng công cho tôi sẽ 
là cái gì đây?

一 Thưa thầy, tất cả tài sản sẽ là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy.
一 Này gia chủ, vậy ông có thể nằm một bên hông trong bảy tháng không?
- Thưa thầy, tôi có thể nằm một bên hông trong bảy tháng.
一 Này gia chủ, vậy ông có thê năm bên hông kia trong bảy tháng không?
一 Thưa thầy, tôi có thể nằm bên hông kia trong bảy tháng.
一 Này gia chủ, vậy ông có thê năm ngửa trong bảy tháng không?
一 Thưa thầy, tôi có thể nằm ngửa trong bảy tháng.
30. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã bảo người gia chủ đại phú nằm xuống 

trên cái giường nhỏ, sau khi buộc chặt vào cái giường nhỏ rồi đã cắt làn da đầu, 
tách đôi vết mổ, rồi lôi ra hai con sâu đưa cho mọi người thấy [nói rằng]:

一 Các người có thê nhìn xem hai con sâu một nhỏ một lớn này. Các vi thây 
nào đã nói như vầy: “Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết”, 
các vị ấy đã nhìn thấy con sâu lớn này trong năm ngày nữa sẽ xâm nhập bộ não 
của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia chủ đại 
phú sẽ phải chết. Các vi thầy ấy đã nhìn thay đúng. Còn các vị thầy nào đã nói 
như vầy: "Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết", các vị ấy đã 
nhìn thấy con sâu nhỏ này trong bảy ngày nữa sẽ xâm nhập bộ não của người 
gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia chủ đại phú sẽ phải 
chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng.

Roi Jīvaka Komārabhacca đã khép lại vét mô, khâu lại làn da đâu, roi bôi 
thuốc mỡ vào.

3 L Sau đó, khi trải qua bảy ngày, người gia chủ đại phú đã nói với Jīvaka 
Komārabhacca điều này:

一 Thưa thầy, tôi không thể nằm một bên hông trong bảy tháng.
-Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: "Thua thầy, tôi có thể 

nam một bên hông trong bảy thang" hay sao?
一 Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể 

nam một bên hông trong bảy tháng.
一 Này gia chủ, như thê thì ngươi hãy năm bên hông kia trong bảy tháng.
32. Sau đó, khi trải qua bảy ngày, người gia chủ đại phú đã nói với Jīvaka 

Komārabhacca điều này:
一 Thưa thầy, tôi không thể nằm bên hông kia trong bảy tháng.
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—Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: “Thua thầy, tôi có thể 
nằm bên hông kia trong bảy th4ng" hay sao?

一 Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể 
nam bên hông kia trong bảy tháng.

一 Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm ngửa trong bảy tháng.
33. Sau đó, khi trải qua bảy ngày, người gia chủ đại phú đã nói với Jīvaka 

Komārabhacca điều này:
-Thưa thầy, tôi không thể nằm ngửa trong bảy tháng.
一 Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: “Thua thầy, tôi có thể 

nam ngửa trong bảy thang99 hay sao?
一 Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể 

nằm ngửa trong bảy tháng.
一 Này gia chủ, nếu tôi không nói điều ấy thì ông không thể nằm được chừng 

này. Hơn nữa, tôi đã tính trước và biêt răng: “Vói ba lân bảy ngày, người gia 
chủ đại phú sẽ khỏi bệnh.,, Này gia chủ, hãy đứng dậy, ông đã khỏi bệnh. Ông 
hãy biết vật thưởng công cho tôi là cái gì?

一 Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và tôi là đầy tớ của thầy.
一 Này gia chủ, thôi đi. Ông chớ có cho tôi tất cả tài sản và chớ có là đầy tớ 

của tôi. Hãy trao cho đức vua một trăm ngàn và tôi một trăm ngàn.
Sau đó, người gia chủ đại phú được khỏi bệnh, đã trao cho đức vua một 

trăm ngàn và Jīvaka Komārabhacca một trăm ngàn.
34. Vào lúc bấy giờ, người con trai nhà đại phú ở Bārānasī trong lúc chơi 

giỡn trò nhào lộn bi bệnh xoắn ruột. Vì the, ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, 
thậm chí việc tiểu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do đó, cậu ấy trở nên 
ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.

35. Khi ấy, nhà đại phú thành Bārānasī đã khởi ý điều này: "Con trai ta có 
chứng bệnh như thế này. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu 
hóa đúng dăn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đan, thậm chí 
việc tiểu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do đó, con trai ta trở nên ốm 
o, cằn cỗi? xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Hay là ta nên đi 
đen thành Rājagaha cau xin đức vua phái thầy thuốc Jīvaka chữa trị cho con 
trai của ta vay?"

36. Sau đó, nhà đại phú ở Bārānasī đã đi đến gặp đức Vua Seniya Bimbisâra 
xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
điều này:

-Tâu Bệ hạ, con trai thần có chứng bệnh như thế này. Vì thế, ngay cả cháo 
được húp vào cũng không tiêu hóa đúng đan, vật thực được ăn vào cũng không 
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tiêu hóa đúng đắn, thậm chí việc tiểu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do 
đó, con trai thần trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi 
đầy gân. Tâu Bệ hạ, tốt lành thay, xin Bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy thuốc Jīvaka

. : c v 、
chữa trị cho con trai của thân.

37. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jīvaka 
Komārabhacca rang:

-Này khanh Jīvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Bārānasī khanh hãy chữa tri cho 
con trai nhà đại phú ở Bārānasī.

-Tâu Bệ hạ? xin vâng.
Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo đức Vua Seniya Bimbisāra xứ 

Magadha, đã đi Bārānasī gặp người con trai nhà đại phú ở Bārānasī, sau khi 
đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người con trai nhà đại phú ở Bārānasī 
rồi bảo mọi người tránh di, dùng màn che vây kín lại, cột chặt [người con trai] 
vào cây cột nhà, bảo người vợ đứng ở phía trước, rồi cắt làn da ở bụng, lấy ruột 
ra, đưa cho người vợ thây [nói răng]:

一 Hãy nhìn xem bệnh của tướng công bà. Vì điều này mà ngay cả cháo được 
e r

húp vào cũng không tiêu hóa đúng đăn? vật thực được ăn vào cũng không tiêu 
hóa đúng đắn, thậm chí việc tiểu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Vì điều 
này, người này trở nên ôm o, căn côi, xuồng sác, có vẻ xanh xao, thân hình nôi 
đầy gân.

Rồi Jīvaka Komārabhacca đã gỡ rối phần ruột bị xoắn, đặt các thứ ruột vào 
trở lại, khâu lại làn da bụng, rồi bôi thuốc mỡ vào.

38. Sau đó cũng chăng bao lâu, người con trai nhà đại phú ở Bārānasī đã 
được khỏi bệnh. Khi ấy, nhà đại phú ở Bārānasī [nghĩ rằng]: "Con trai ta đã 
được khỏi bênh" rồi đã thưởng cho Jīvaka Komārabhacca mười sáu ngàn. Khi 
ây, Jīvaka Komārabhacca đã câm lây mười sáu ngàn ây roi quay trở vê lại thành 
Rājagaha.

39. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pajjota bị bệnh vàng da. Nhiều thầy thuốc 
tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận 
lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Sau đó, đức Vua Pajjota đã phái sứ giả đi đến gặp 
đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha [nói rằng]:

一 Quả la tôi bị bệnh như thế này. Tâu Bệ hạ, tốt đẹp thay, xin Bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thầy thuốc Jīvaka. Vị ấy sẽ chữa trị cho tôi.

40. Khi ây5 đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jīvaka 
Komãrabhacca răng:

-Này khanh Jīvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Ujjenī, khanh hãy chữa tri cho 
đức Vua Pajjota.

-Tâu Bệ hạ, xin vâng.
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Rồi Jīvaka Komārabhacca nghe theo đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
đã đi Ujjenī gặp đức Vua Pajjota, sau khi đên đã xem xét sự biên đôi diện mạo 
của đức Vua Pajjota roi đã nói điêu này:

-Tâu Bệ hạ, thần sẽ đun sôi bơ lỏng và Bệ hạ sẽ uống thứ ấy.
一 Này khanh Jīvaka, thôi đi. Ngươi hãy làm khỏi bệnh bằng cách nào mà 

có thể không dùng bơ lỏng. Đối với ta, bơ lỏng ghê tởm và không thích hợp.
41. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: "Bệnh của vị vua này 

là như thế ấy; không dùng bơ lỏng không thể nào làm khỏi bệnh được. Hay là 
ta nên nau sôi bơ lỏng có màu cam, có hương của cam và có vị của cam?" Sau 
đó, Jīvaka Komārabhacca đã nấu sôi bơ lỏng có màu cam, có hương của cam 
và có vi của cam với nhiều loại dược phẩm.

42. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: uĐối với vị vua này, 
bơ lỏng đã được uống vào, trong khi được tiêu hóa, sẽ làm ợ chua. Vị vua này 
thì tàn bạo có thê cho người giêt ta, hay là ta nên hỏi phòng xa trước?,,

43. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp đức Vua Pajjota, sau khi 
đến đã nói với đức Vua Pajjota điều này:

一 Tâu Bệ hạ5 những người thầy thuốc chúng tôi nhổ các thứ rễ cây, thâu 
hoạch các thứ dược phẩm vào thời điểm thích hợp. Tốt đẹp thay, xin Bệ hạ hãy 
ra lệnh cho các trạm xe và các cổng thành rằng: "Jīvaka muốn đi bằng xe nào 
thì hãy đê cho đi băng xe đó, muôn đi ra băng công nào thì hãy đê cho đi ra 
bằng cổng đó, muốn đi ra lúc nào thì hãy cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào 
thì hãy cho đi vào lúc đó?9

44. Sau đó, đức Vua Pajjota đã ra lệnh cho các trạm xe và các cổng thành 
rằng: "Jīvaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, muốn đi ra 
bằng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó? muốn đi ra lúc nào thì hãy cho 
đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc d6."

45. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pajjota có con voi cái tên là Bhaddavatikâ có 
thể đi năm mươi do-tuần. Rồi Jīvaka Komārabhacca đã đem lại bơ lỏng cho đức 
Vua Pajjota [nói rằng]:

一 Xin Bệ hạ hãy uông cam.
Sau đó, khi đã cho đức Vua Pajjota uông bơ lỏng xong, Jīvaka Komãrabhacca 

đã đi đên chuông voi và tâu thoát khỏi thành phô băng con voi cái Bhaddavatikâ.
46. Sau đỏ, khi đã được đức Vua Pajjota uống vào và trong khi tiêu hóa, bơ 

lỏng ấy đã làm ợ chua. Khi ấy, đức Vua Pajjota đã nói với mọi người điều này:
-Này các khanh, Jīvaka xảo trá đã làm cho trâm phải uông bơ lỏng. Chính 

vì thế, các khanh hãy truy nã thầy thuốc Jīvaka.
-Tâu Bệ hạ, thầy thuốc đã tẩu thoát khỏi thành phố bằng con voi cái 

Bhaddavatikã roi.
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47. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pajjota có nam nô lệ tên là Kâka đã được sanh 
ra có nguồn gốc phi nhân có thể đi sáu mươi do-tuần. Khi ấy, đức Vua Pajjota 
đã ra lệnh cho nô lệ Kâka rằng:

-Này khanh Kãka, hãy đi và hãy bảo thầy thuốc Jīvaka rằng: “Thua thầy, 
đức vua bảo đem thầy quay trở 展." Này khanh Kâka, bọn người gọi là thầy 
thuốc này vô cùng quỷ quyệt. Khanh chớ có nhận lấy bất cứ vật gì từ ông ta.

48. Sau đó? vào khoảng giữa đường đi tại thành Kosambī, người nô lệ Kâka 
đã bắt gặp Jīvaka Komãrabhacca đang dùng điểm tâm. Khi ấy, người nô lệ 
Kâka đã nói với Jīvaka Komârabhacca điều này:

-Thưa thầy, đức vua bảo đem thầy quay trở về.
—Này chú em K互ka, hãy chờ cho ta ăn. Này chú em Kãka, ngươi cũng nên 

ăn đi.
一 Thưa thầy, thoi đi. Tôi đã được đức vua ra lệnh rằng: "Này khanh Kāka, 

bọn người gọi là thầy thuốc này vô cùng xảo trá. Khanh chớ có nhận lấy bất cứ 
vật gì từ ông ta.”

49. Vào lúc bấy giờ, Jīvaka Komārabhacca đã dùng móng tay khảy lấy [chút] 
dược phàm roi ăn trái cây âmalaka và uông nước. Khi ây, Jīvaka Komārabhacca 
đã nói với nô lệ Kâka điều này:

一 Này chú em K互ka, ngươi hãy ăn trái cây âmalaka và nên uống nước.
Khi ấy, nô lệ Kâka [nghĩ rằng]: "Thầy thuốc này ăn trái cây âmalaka và 

uông nước. Xem ra không có điêu gì là quỷ quyệt c*' roi đã ăn nửa trái âmalaka 
và uống nước. Khi người nô lệ ấy vừa ăn vào nửa phần của trái ãmalaka ấy liền 
bị ói ra ngay tại chỗ ấy.

50. Khi ấy, nô lệ Kâka đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này:
-Thưa thây, tôi có còn mạng sông không?
- Này chú em K互ka, chớ có sợ. Rồi chính ngươi sẽ được khỏi bệnh. Còn 

đức vua thì tàn bạo, đức vua ây cũng có thê ra lệnh giêt ta; vì thê ta không quay 
trở lại.

Sau khi bảo nô lệ Kâka dẫn đi con voi cái Bhaddavatikā, Jīvaka Komārabhacca 
đã ra đi vê phía thành Rājagaha, tuân tự đã đi đên thành Rājagaha gặp đức Vua 
Seniya Bimbisâra xứ Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy cho đức Vua 
Seniya Bimbisãra xứ Magadha.

-Này khanh Jīvaka, khanh đã làm tốt lắm, là việc khanh đã không quay trở 
về. Đức vua ấy tàn bạo cũng có thể ra lệnh giết khanh.

51. Sau đó, đức Vua Pajjota được khỏi bệnh, đã phái sứ giả đi đến gặp 
Jīvaka Komārabhacca [nói răng]:

一 Jīvaka, hãy đi đến. Trẫm sẽ ban đặc ân.
一 Thưa ngài, thôi đi. Chỉ xin đức vua nhớ cho chức vụ của thần.
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52. Vào lúc bấy giờ, có xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi được phát sanh đến 
đức Vua Pạjjota> [Đây] là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao quý và sang 
trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các xấp vải đôi, trong hàng trăm xấp 
vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn xấp vải đôi. Sau đó, 
đức Vua Pajjota đã phái người đem xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy ban cho 
Jīvaka Komārabhacca.

53. Khi ấy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điều này: “xấp vải đôi sản xuất 
tại xứ Sivi này đã được đức Vua Pajjota gởi đến cho ta? là loại tốt nhất, thượng 
hạng, nổi tiếng, cao quý và sang frong trong vô số các loại vải, frong vô số các xấp 
vải đôi, trong hàng ưăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm 
ngàn xấp vải đôi; không ai xứng đáng với vật này, ngoại trừ đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy, hay là đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha.,,

54. Vào lúc bấy giờ, cơ thể của đức Thế Tôn bi tiết ra dịch chất dơ. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã bảo với Đại đức Ānanda rằng:

一 Này Ānanda, cơ thể của Như Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai muốn 
uống liều thuốc xổ.

55. Sau đó5 Đại đức Ānanda đã đi đến gặp Jīvaka Komārabhacca, sau khi 
đến đã nói với Jīvaka Komārabhacca điều này:

—Này đạo hữu Jīvaka, cơ thể của Như Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai 
muốn uống liều thuốc xổ.

-Thưa ngài Ānanda, như thế thì ngài hãy thoa dầu nơi cơ thể của đức Thế 
Tôn một vài ngày.

56. Sau đó, khi đã thoa dầu nơi cơ thể của đức Thế Tôn một vài ngày, Đại 
đức Ānanda đã đi đến gặp Jīvaka Komārabhacca, sau khi đến đã nói với Jīvaka 
Komārabhacca điều này:

-Này đạo hữu Jīvaka, cơ thể của Như Lai đã được thoa dầu, đạo hữu hãy 
suy nghĩ xem bây giờ là thời điểm của việc gì.

57. Khi áy, Jīvaka Komārabhacca đã khởi ý điêu này: "Đôi với ta, quả là 
không thích đáng, là việc ta có thể dâng đức Thế Tôn liều thuốc xổ thô thao^, 
nên đã dùng ba nắm sen và nhiều loại dược phẩm trộn lẫn nhau rồi đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã dâng lên đức Thế Tôn một nắm sen [nói rằng]:

-Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhất này, liều này sẽ làm 
đức The Ton xô mươi lan.

Rồi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ nhì [nói rằng]:
一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhì này, liều này sẽ làm 

đức The Ton xo mươi lan.
Rồi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ ba [nói rằng]:
一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ ba này, liều này sẽ làm

4- r _ m À △ 一 Á _ _ l Áđức The Ton xo mươi lan.
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[Rồi nghĩ rằng:] "Nhu thế, đức Thế Tôn sẽ có liều thuốc xổ tổng cộng ba 
mươi l备n." Sau đó, khi đã dâng đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi 
lần, Jīvaka Komārabhacca đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh 
rồi ra đi.

58. Khi ây, trong lúc đang đi ra khỏi công ra vào, Jīvaka Komārabhacca đã 
khởi ý điều này: "Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi 
lần. [Do] cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức 
Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín lần. 
Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, Ngài sẽ tắm. Và khi đã được tắm, liều 
thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có được 
liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi Ian/9

59. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
Jīvaka Komārabhacca nên đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

一 Này Ānanda, ở dây, trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, Jīvaka 
Komārabhacca đã khởi ý điều này: "Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ 
tổng cộng ba mươi lần. [Do] cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ 
nen sẽ không làm đức Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn 
xổ hai mươi chín lần. Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, Ngài sẽ tắm; và 
khi đã được tắm, liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức 
Thế Tôn sẽ có được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.,, Này Ānanda, như 
thế thì ngươi hãy chuẩn bi sẵn sàng nước nóng.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Đại đức Ānanda, nghe theo đức Thế Tôn, đã chuẩn bi sẵn sàng nước nóng.
60. Sau đó? Jīvaka Komārabhacca đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 

đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thê Tôn điêu này:

一 Bạch Ngài, đức Thế Tôn đã được xổ chưa?
-Này Jīvaka, Ta đã được xổ.
一 Bạch Ngài, ở dây, trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, con đã khởi ý 

điều này: "Ta đã dâng lên đức Thế Ton liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. 
[Do] cơ thể của đức Như Lai đã bi tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức 
Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín lần. 
Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, Ngài sẽ tắm. Và khi đã được tắm, liều 
thuoc sẽ lam đức The Ton xo mọt lan nữa. Như the, đức The Ton sẽ co được 
liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi Ian/9 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy tắm, xin 
đang Thiên Thê hãy tăm.

Khi ấy, đức Thế Tôn đã tắm nước nóng. Khi đã được tắm, [liều thuốc] đã 
làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn đã có được liều thuốc 
xổ tổng cộng ba mươi lần.
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61. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, cho đến khi cơ thể của đức Thế Tôn trở lại bình thường, cần 

kiêng đồ khất thực là nước trái cây.
62. Sau đó chẳng bao lâu, cơ thể của đức Thế Tôn đã được bình thường. 

Khi ấy, Jīvaka Komârabhacca đã cầm lấy xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy đi 
đên gặp đức Thê Ton, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuồng mọt 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế Tôn 
điêu này:

—Bạch Ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.
一 Này Jīvaka, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.
—Bạch Ngài, điều ấy là hợp lý5 điều ấy không bị chê trách.
一 Này Jīvaka, hãy nói đi.
一 Bạch Ngài, đức Thế Tôn là vị sử dụng y may từ vải bi quăng bỏ và hội 

chúng Tỳ-khưu [cũng vậy]. Bạch Ngài, xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này của 
con đã được Vua Pajjota gởi đến, là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao 
quý và sang trọng trong vô sô các loại vải, trong vô sô các xáp vải đôi, trong 
hàng trăm xáp vải đôi, trong hàng ngàn xáp vải đôi, trong hàng trăm ngàn xáp 
vải đôi. Bạch Ngài, xin Ngài thọ nhận xáp vải đôi sản xuât tại xứ Sivi này của 
con và cho phép y của gia chủ1 đen hội chúng Tỳ-khưu.

1 Y của gia chủ (gahapaticĩvararrì) được ngài Buddhaghosa giải thích: "Y được dâng bởi các gia chủ,, 
(g. V1119).

Đức Thế Tôn đã thọ nhận xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi.
63. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 

phân khởi cho Jīvaka Komārabhacca 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, Jīvaka Komārabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

64. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khxru rằng: “N以y các Tỳ-khưu5 Ta cho phép y của gia chủ. Vị nào 
thích thì hãy là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, vị nào thích thì hãy chấp 
nhận y của gia chủ. Và này các Tỳ-khưu, Ta ngợi khen sự biết đủ [dầu] với loại 
này hay loại kia."

65. Rồi dân chúng ở thành Rājagaha đã nghe được rằng: "Nghe nói đức Thế 
Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các Ty-khưu." Và những người dân ấy đã 
trở nên mừng rỡ, phấn chấn [nghĩ rằng]: "Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các vật thí, 
chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thê Tôn đã cho phép y của gia 
chủ đên các vị Tỳ-khưu.,, Và chỉ trong một ngày, ở thành Rājagaha, nhiêu ngàn 
y đã được phát sanh.
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66. Rồi dân chúng trong nước đã nghe được rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
đã cho phép y của gia chủ đên các vị Tỳ-khưu?9 Và những người dân ây đã trở 
nên mừng rỡ, phân chân [nghĩ răng]: "Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các vật thí, 
chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế Tôn đã cho phép y của 
gia chủ đến các vị Ty-khuu/  Và chỉ trong một ngày, ở trong nước, nhiều ngàn 
y đã được phát sanh.

5

67. Vào lúc bây giờ, có tâm vải choàng được phát sanh đên hội chúng. Các 
VỊ đã trình sự việc ay len đức The Ton.

2 Ngài Buddhaghosa giải thích một kãsỉ tri giá một ngàn (VìnA. v. 1119).

一 Này các Tỳ-khmi9 Ta cho phép tấm vải choàng.
Có tấm vải choàng bằng tơ lụa được phát sanh.
一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép tấm vải choàng bằng tơ lụa.
Có tấm choàng lông được phát sanh đến hội chúng.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tấm choàng lông.

Dứt tụng phẩm thứ nhất

L Vào lúc bây giờ, đức vua xứ Kâsi đã gởi đên Jīvaka Komārabhacca tâm 
mền len tri giá nửa kãsí1 [hoặc] tương đương với nửa kâsi. Sau đó, Jīvaka 
Komārabhacca đã cầm lấy tấm mền len trị giá nửa kãsi ấy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi đã 
ngồi xuống một bên, Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, tâm mên len này của con trị giá nửa kãsi [hoặc] tương đương 
với nửa kãsi đã được đức vua xứ Kãsi gởi đến. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lãnh tấm mền, điều ấy sẽ đem lại sự lợi ích và sự an lạc lâu dài cho con.

Đức Thế Tôn đã thọ lãnh tấm mền len.
2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn 

khởi cho Jīvaka Komārabhacca bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp 
thoại, Jīvaka Komârabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

3. 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 [sử dụng] tấm mền len.
4. Vào lúc bấy giờ5 có các y đủ loại phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, các 

Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Loại y nào đã được đức Thế Tôn cho phép, loại 
nào không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 2
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一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép sáu loại y: Loại bằng sợi lanh, loại bằng 
bông vải, loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố.

5. Vào lúc bây giờ, những vị Tỳ-khưu nào châp nhận y của gia chủ, những 
vị ấy trong lúc ngần ngại, không chấp nhận loại vải dơ bị quăng bỏ [nghĩ rằng]: 
“Dức Thế Tôn cho phép chỉ một loại y chứ không phải hai.^, Các vị đã trình sự 
việc ay len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép vị chấp nhận y của gia chủ, chấp nhận 
luôn cả loại vải dơ bi quăng bỏ. Này các Tỳ-khưu, Ta ngợi khen sự biết đủ với 
cả hai loại ấy.

6・ Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 
Một số Tỳ-khưu đã đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số Tỳ- 
khưu đã không chờ đợi. Những vị Tỳ-khưu đi vào bãi tha ma đã nhặt được 
nhiều vải quấn tử thi. Những vi Tỳ-khưu không chờ đợi đã nói như vầy:

一 Này các Đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.
Những vị kia đã nói như vầy:
一 Này các Đại dức, chúng tôi sẽ không chia phân cho các vị. Tại sao các vị 

đã không chờ đợi?
Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép không chia phân cho các vị không chờ đợi 

nếu không muốn.
7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vi Tỳ-khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 

Một số Tỳ-khưu đã đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bi quăng bỏ. Một số Tỳ- 
khưu đã chờ đợi. Những vi Tỳ-khiru đi vào bãi tha ma đã nhặt được nhiều vải 
quấn tử thi. Những Tỳ-khưu chờ đợi đã nói như vầy:

-Này các Đại đức, hãy chia phân cho cả chúng tôi nữa.
. e \

Những vị kia đã nói như vây:
一 Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phân cho các vi. Tại sao các vị 

đã không đi vào?
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chia phần cho các vi đã chờ đợi cho dầu 

không muốn.
8. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 

Một số Tỳ-khưu đã đi vào bãi tha ma trước để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một 
số Tỳ-khiru đã đi vào sau. Những vị Tỳ-khưu đi vào bãi tha ma trước đã nhặt 
được nhiêu vải quân tử thi. Những vị Tỳ-khưu đi vào sau đã không nhặt được. 
Những vị ấy đã nói như vầy:

-Này các Đại đức, hãy chia phân cho cả chúng tôi nữa.
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Những vị kia đã nói như vây:
—Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phân cho các vị. Tại sao các vi 

đã đi vào sau?
Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép không chia phân cho các vị đi vào sau nêu 

không muốn.
9. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 

Các vị đã đi vào bãi tha ma cùng một lúc đê kiêm vải dơ bi quăng bỏ. Một sô vị 
Tỳ-khưu đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Một số vị Tỳ-khiru đã không nhặt 
được. Những vị Tỳ-khun không nhặt được đã nói như vầy:

一 Này các Đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.
Những vị kia đã nói như vầy:
一 Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị 

đã không nhặt được?
Các vị đã trình sự việc ây len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chia phân cho các vị đi vào cùng một lúc 

cho dầu không muốn.
10. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vi Tỳ-khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 

Các vị đã thỏa thuận với nhau rồi đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. 
Một số vị Tỳ-khưu đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Một số vi Tỳ-khưu đã 
không nhặt được. Những vị Tỳ-khưu không nhặt được đã nói như vầy:

-Này các Đại dức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.
Những vi kia đã nói như vây:
一 Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phân cho các vi. Tại sao các vi 

đã không nhặt được?
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chia phần cho các vị đi vào sau khi đã thỏa 

thuận cho dầu không muốn.
11. Vào lúc bấy giờ, dân chúng cầm y đi đến tu viện. Trong khi không gặp 

được vị có trách nhiệm tiếp nhận nên họ mang về. Y được phát sanh ít ỏi. Các 
VỊ đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép chỉ định vi tiếp nhận y là vi Tỳ-khưu có 
năm yếu tố: Vi không thể bi chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi 
sự sân hận, không thể bi chi phối bởi sự si mê9 không thể bị chi phối bởi sự sợ 
hãi, vi biêt [vật] đã được tiêp nhận hay chưa được tiêp nhận.

12. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị Tỳ-khưu cần 
được yêu câu; sau khi yêu câu, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu
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kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vi Tỳ-khưu 
tên [như vầy] là vi tiếp nhận y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vầy] là vị tiếp nhận 
y. Đại đức nào đông ý việc chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị tiêp nhận y 
xin im lặng; vi nào không đồng ý có thể nói lên. Vi Tỳ-khưu tên [như vầy] đã 
được hội chúng chỉ định là vi tiếp nhận y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay.”

13. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu là các vị tiêp nhận y, sau khi thọ lãnh y, bỏ 
ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Y bị mất. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị cất giữ y là vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự 
sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, 
vị biết [vật] đã được cất giữ hay chưa được cất giữ.

14. Và này các Tỳ-khmi, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị Tỳ-khưu cần 
được yêu câu; sau khi yêu câu, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nêu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên 
[như vầy] là vị cất giữ y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ-khmi tên [như vầy] là vị cất giữ y. Đại 
đức nào đồng ý việc chỉ đinh vi Tỳ-khưu tên [như vày] là vị cất giữ y xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vi Tỳ-khưu tên [như vầy] đã được hội 
chúng chỉ định là vị cát giữ y. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vSy."

15. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu là các vị cất giữ y, cất giữ y ở mái che, ở 
gốc cây, ở hốc cây nimba. Các y bị gặm nhấm bởi các con chuột và loài mối. 
Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định nhà kho chứa đồ thuộc loại nào 
mà hội chúng thích, [có thể] là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, 
hoặc hang động.

16. 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 vầy] là nhà kho chứa đồ. 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 nhà kho chứa đô. Đại đức nào đông ý việc chỉ định trú xá tên [như vây] 
là nhà kho chứa đồ xin im lặng; vi nào không đồng ý có thể nói lên. Trú xá tên 
[như vầy] đã được hội chúng chỉ đinh là nhà kho chứa đồ. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.,,
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17. Vào lúc bấy giờ, y ở trong nhà kho chứa đồ của hội chúng không được 
bảo quản. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ đinh vi quản lý nhà kho là vi Tỳ-khưu 
có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bi chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bi chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết [vật] đã được bảo quản hay không được bảo quản. Và này các 
Tỳ-khưu, nên chỉ định như vầy: "...(nt)..・ Vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã được hội 
chúng chỉ định là vi quản lý nhà kho. Sự việc được hội chúng đong ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay."

18. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư bãi nhiệm vi quản lý nhà 
kho. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên bãi nhiệm vị giữ nhà kho; vị nào bãi nhiệm 
thì phạm tội Dukkata.

19. Vào lúc bấy giờ, trong nhà kho chứa đồ của hội chúng, y được dồi dào. 
Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hội chúng chia phần theo sự hiện diện.
20. Vào lúc bây giờ, toàn thê hội chúng trong lúc chia phân y đã gây ra cảnh 

náo động. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép chỉ định vi chia y là vị Tỳ-khưu có năm 

yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự 
sân hận, không thể bi chi phôi bởi sự si mê, không thể bi chi phối bởi sự sợ hãi, 
vị biết [y] đã được phân chia hay chưa được phân chia. Và này các Tỳ-khưu, 
nên chỉ đinh như vầy: Vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã được hội chúng chỉ
đinh là vị chia y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.^,

21. Sau đó, các Tỳ-khưu là các vị chia y đã khởi ý điêu này: "Y nên được 
chia như thế nào?" Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép trước tiên phân loại, phỏng định giá trị, 
làm cho đồng đều [giá trị], đếm số Tỳ-khưu, gom lại thành nhóm, rồi xác định 
phần chia về y.

22. Khi ấy, các Tỳ-khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: 'Thần chia về y 
có nên được cho đến các Sa-di hay kh6ng?" Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cho các Sa-di một nửa của phần chia về y.
23. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý muôn vượt qua [sông hoặc đoạn 

đường hoang vắng] với phần chia của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trao cho phần chia của bản thân đến vị 
đang [chuẩn bị] vượt qua [sông hoặc đoạn đường hoang vắng].
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24. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý muốn vượt qua [sông hoặc đoạn 
đường hoang vắng] với phần chia nhiều hơn. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trao cho phân chia nhiêu hơn khi vật đên 
bù được trao lại.

25. Sau đó, các Tỳ-khưu là các vi chia y đã khởi ý điều này: "Phần chia về 
y nên được trao cho như thế nào, theo thứ tự đi đến hay là theo thâm niên?^, Các 
VỊ đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bốc thăm để làm hoan hỷ các vị không 
được phần.

26. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nhuộm y với phân bò và đất sét đỏ. Y 
có màu sắc xấu. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ・khưu, Ta cho phép sáu loại thuôc nhuộm: Thuôc nhuộm từ rê 
cây, thuôc nhuộm từ thân cây, thuôc nhuộm tư vỏ cây, thuôc nhuộm từ lá cây, 
thuốc nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây.

27. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nhuộm y với nước lạnh. Y có mùi hôi.
， r

/ ______• g、 A y _ ____ ___ • A _ À___ _ _ r-r^i A rr-s △ _Các vi đã trình sự việc ây len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nôi nhuộm loại nhỏ đê nâu thuôc nhuộm. 
Thuốc nhuộm bị tràn ra. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc vòng đế tròn [ở bên trong nồi 

thuốc nhuộm],
28. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu không biết thuốc nhuộm đã được nấu 

hay chưa được nấu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhỏ giọt vào trong nước hoặc ở bề lưng 

của móng tay.
29. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu khi đổ thuốc nhuộm ra, cái nồi bị xoay 

tròn. Cái nồi bị bể. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cái môi múc thuốc nhuộm, cái gàu có cán.
30. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu không có cái thùng để nhuộm. Các vị

，一 一 _ 一；

đã trình sự việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chậu nhuộm, lu nhuộm.
31. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu vò nhồi y trong cái đĩa, trong bình bát. 

Y đã bị thủng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép máng nhuộm.
32. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu trải y ra ở nền đất. Y bị lấm bụi. Các vị 

đã trình sự việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thảm cỏ.
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Thảm cỏ bi mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sào máng y, dây treo y.
Các vị treo cao lên ở giữa. Thuốc nhuộm chảy ra hai bên. Các vị đã trình sự 

việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc ở các góc [y].
Góc [y] bi sờn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép sợi chỉ ở các góc [y].
Thuốc nhuộm chảy ở một bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhuộm bằng cách đảo y trở qua rồi đảo y 

trở lại và không được bỏ đi khi nước chưa ngừng nhỏ giọt.
33. Vào lúc bấy giờ, y bi cứng. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngâm trong nước.
34. Vào lúc bấy giờ, y bị thô nhám. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức 

The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đập bằng bàn tay.
35. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mặc các y ca-sa màu ngà 

voi chưa được cat. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Giông như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.99

Các vị đa trình sự việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên mặc các y chưa được cắt; vị nào mặc thì 

phạm tội Dukkata.
36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 

đã ra đi, du hành đến Dakkhināgiri. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy mảnh ruộng 
ở Magadha được kết nối bằng những khoảnh vuông vức, được kết nối bằng 
những đường biên xung quanh, được két nôi băng những đường biên ngăn ở 
giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau, sau khi nhìn thấy 
đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

- Này Ānanda, ngươi có nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha của chúng ta 
được kết nối bằng những khoảnh vuông vức, được kết nối bằng những đường 
biên xung quanh, được két nôi băng những đường biên ngăn ở giữa, được két 
nối bằng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau không?

一 Bạch Ngài, thưa có.
一 Này Ānanda, ngươi có khả năng tạo nên các y có kiểu mẫu như thế cho 

các vị Tỳ-khưu không?
-Bạch Thế Tôn, con có khả năng.
37. Sau đó, khi đã ngự tại Dakldiināgiri theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 

quay trở về lại thành Rājagaha. Khi ấy, Đại đức Ānanda sau khi tự mình tạo nên 
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các y cho nhiều vị Tỳ-khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với 
đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các y con đã tự mình tạo nên.
Sau đó9 đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 

bảo các Tỳ-khưu rang:
-Này các Tỳ-khưu5 Ānanda thật sáng trí. Này các Tỳ-khưu, Ānanda có đại 

trí tuệ bởi vì vi ây hiêu ý nghĩa một cách đây đủ của điêu đã được Ta nói ra một 
cách vắn tắt. Vi ấy làm được dải nối theo chiều dọc [của y], vị ấy làm được 
dải nối theo chiều ngang [của y], vi ấy làm được mảnh lớn thuộc dải điều [của 
y], vị ây làm được mảnh nhỏ thuộc dải điêu [của y], vị ây làm được mảnh lớn 
thuộc dải điều giữa [của y], vị ấy làm được mảnh lớn thuộc các dải điều bên 
[của y], vi ây làm được mảnh nhỏ thuộc dải điêu giữa [của y], vị ây làm được 
mảnh nhỏ thuộc các dải điêu kê [của y], vị ây làm được mảnh nhỏ thuộc hai 
dải điều biên [của y], [như the y] sẽ được cắt ra5 san sùi khi được ráp lại, phù 
hợp với Sa-môn, không còn được mong mỏi bởi những kẻ đối nghịch. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép y hai lớp đã được cắt ra, thượng y đã được cắt ra, y nội 
đã được cắt ra [rồi ráp lại].

38. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra di, du hành đen thành Vesālī. Đức The Tôn đã nhìn thay nhiều vị Tỳ-khưu ôm 
đồm với các chiếc y đang đi đường xa giữa Rājagaha và Vesālī, các vị đã làm 
cuộn y ở trên đầu, các vị đã làm cuộn y ở vai, các vi đã làm cuộn y ở hông. Sau 
khi nhìn thấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Những kẻ rồ dại này đã xoay 
xở được nhiều y thật nhanh chóng, hay là Ta nên xác đinh sự hạn chế về y, [và] 
nên quy đinh sự giới hạn về y?”

39. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành Vesālī. 
Tại nơi đó, ở Vesālī, đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Gotamaka. Vào lúc bấy giờ, 
trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh lẽo vào thời điểm tuyết rơi, 
đức Thế Tôn đã ngồi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với một y; đức Thế Tôn đã 
không có cảm giác lạnh. Khi canh đâu đã qua, cảm giác lạnh đã xuât hiện ở đức 
The Ton. Đức The Ton đã trùm len y thư nhì; đức The Ton đã không con cam 
giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuat hiện ở đức Thê Tôn. Đức 
Thế Tôn đã trùm lên y thứ ba; đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi 
canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã 
xuat hiên ơ đức The Ton. Đức The Ton đã trùm len y thư tư; đức Thê Tôn đã 
không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: "Những vị 
nào là con trai của các nhà danh giá xuất gia ở trong Pháp và Luật này thường 
bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, những vị ấy có thể tồn tại với ba 
y, hay là Ta nên xác đinh sự hạn chê vê y, nên quy định sự giới hạn vê y cho các 
Tỳ-khưu, [và] nên cho phép ba y?”
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40. Sau đó9 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, ở đây? trong khi đi trên đoạn đường xa giữa Rājagaha 
và Vesālī, Ta đã nhìn thấy nhiều vị Tỳ-khưu ôm đom với các chiếc y đang đi 
ngược chiều, các vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vi đã làm cuộn y ở vai, các vị 
đã làm cuộn y ở hông. Sau khi nhìn thấy, Ta đã khởi ý điều này: "Những kẻ rồ x r
dại này đã xoay xở được nhiêu y thật mau măn, hay là Ta nên xác đinh sự hạn 
chê vê y, [và] nên quy định sự giới hạn vê y?"

41. Này các Tỳ-khưu, ở dây, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 
lạnh lẽo vào thời diêm tuyết rơi, Ta đã ngôi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với 
một y, Ta đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh đã 
xuất hiện ở Ta. Ta đã trùm lên y thứ nhì, Ta đã không còn cảm giác lạnh. Khi 
canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở Ta. Ta đã trùm lên y thứ ba, Ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời 
đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở Ta. Ta đã trùm lên y thứ tư, Ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, Ta đã khởi ý điều này: "Những vị nào là 
con trai của các nhà danh giá xuất gia ở trong Pháp và Luật này thường bị ảnh 
hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, những vị ấy có thể tồn tại với ba y, hay 
là Ta nên xác đinh sự hạn chê vê y, nên quy định sự giới hạn vê y cho các Tỳ- 
khưu, [và] nên cho phép ba y?" Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ba y gôm có y 
Sañghāti hai lớp, thượng y một lớp, và y nội một lớp.

42. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "Dức Thế Tôn 
đã cho phép ba y", roi đi vào làng với ba y nọ, mặc ở tu viện với ba y khác và 
đi xuống tam với ba y khác nữa. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị 
ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại sử 
dụng y phụ troi?^

43. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do, ấy nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ- 
khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, không nên cất giữ y phụ trội, vị nào cất giữ thì nên 
được hành xử theo pháp.3

3 Liến quan đến tội Nissaggiya Pãcỉttiya thứ nhất (ND).

44. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội được phát sanh đến Đại đức Ānanda. Đại 
đức Ānanda có ý định dâng y ấy đến Đại đức Sāriputta. Và Đại đức Sāriputta 
cư ngụ ở Sâketa. Khi ấy, Đại đức Ānanda đã khởi ý điều này: “Dức Thế Tôn 
đã quy định rằng: 'Không được cất giữ y phụ trội.  Và y phụ trội này đã được 
phát sanh đên ta. Và ta có ý muôn dâng y này đên Đại đức Sāriputta mà Đại đức 
Sāriputta cư ngụ ở Sâketa. Vậy ta nên thực hành như thế nao?99 Sau đó, Đại đức 
Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

9
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一 Này Ānanda, bao lâu nữa Sāriputta sẽ đi đến đây?
- Bạch Thế Tôn, ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười.
45. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 

rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: "Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cất giữ y phụ trội tối 
đa mười ngay.^

46. Vào lúc bây giờ, có y phụ trội phát sanh đên các Tỳ-khiru. Khi ây, các 
vị Tỳ-khxru đã khởi ý điều này: uNên thực hành như thế nào đối với các y phụ 
trOi?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chú nguyện đe dùng chung y phụ trội.
47. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesālī theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 

ra đi, du hành về phía thành Bāranasī. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành Bārānasī. Tại nơi đó, ở Bārānasī, đức Thế Tôn ngự tại Isipatana, nơi 
vườn Nai.

48. Vào lúc bấy giờ, y nội của vị Tỳ-khưu nọ bị rách. Khi ấy, vi Tỳ-khưu 
ấy đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã cho phép ba y gồm có y Sañghāti hai 
lớp, thượng y một lớp và y nội một lớp. Và y nội này của ta bị rách, hay là ta 
nên đắp thêm miếng vá, như thế xung quanh sẽ là hai lớp và ở giữa là mOt lớp?” 
Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đắp thêm miếng vá. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo 
quanh các chô trú ngụ đã nhìn thây vi Tỳ-khưu ây đang đăp thêm miêng vá, sau 
khi nhìn thấy đã đi đến gặp vi Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu 
ấy điều này:

一 Này Tỳ-khưu? ngươi làm gì vậy?
一 Bạch Thế Tôn, con đắp thêm miếng vá.
- Này Tỳ-khưu, thật tốt thay, thật tốt thay! Này Tỳ-khưu5 thật tốt thay việc 

ngươi đắp thêm miếng vá!
49. 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 khi vải còn mới hoặc được xem như mới 

thì y Sañghāti là hai lớp, thượng y là một lớp và y nội là một lớp. Khi các lớp 
vải đã bị sờn bởi thời gian thì y Sañghāti là bốn lớp, thượng y là hai lớp và y nội 
là hai lớp. Nên thực hiện việc nỗ lực [tìm kiếm] vải dơ bị quăng bỏ hay [được 
bỏ rơi] ở các cửa tiệm theo như nhu cầu. Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép [đắp] 
miếng vá, [dùng] chỉ mạng, [đắp chong] lớp nữa, miếng vá nhỏ và việc may lại 
cho chắc chắn.

50. Sau đó5 khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành vê phía thành Sāvatthi. Trong khi tuân 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.
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51. Khi ấy, bà Visākhā, mẹ của Migāra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi bà Visākhā, mẹ 
của Migāra đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến 
khích và tạo niềm phấn khởi cho bà bằng bài pháp thoại.

52. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, bà Visākhā, mẹ của Migâra đã nói với 

-X r Ấ rT^ A. 4, • x Ađức Thê Ton điêu nay:
-Bạch Ngài, xin đức Thê Tôn nhận lời con 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, bà Visākhā, mẹ của 

Migâra 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.

53. Vào lúc bây giờ, khi trải qua đêm ây có đám mây lớn kháp cả bôn châu 
đã đổ mưa xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, trời mưa ở Jetavana như thế nào thì trời mưa ở bốn 
châu như thế ấy. Này các Tỳ-khiru, hãy để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, đây 
là trận mưa lớn khắp cả bốn châu lần cuối cùng.

-Bạch Ngài, xin vâng.
Các vị Tỳ-khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn, có các y đã được cất đi, rồi để 

cho thân the ướt đẫm nước mưa.
54. Khi ấy, bà Visākhā, mẹ của Migâra sau khi cho chuẩn bi sẵn sàng vật 

thực hảo hạng loại cứng, loại mem roi đã bảo người tớ gái răng:
一 Này em, hãy đi. Sau khi đên tu viện, hãy thông báo thời giờ răng: “Bạch 

ngài, đã đen giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong."
一 Thưa bà, xin vâng.
Rồi người tớ gái nghe theo bà Visākhā, mẹ của Migãra đã đi đến tu viện và 

nhìn thấy các vị Tỳ-khưu, có các y đã được cất di, đang để cho thân thể ướt đẫm 
nước mưa. Sau khi nhìn thấy [nghĩ rằng]: "Không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, 
[chỉ có] các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mua” rồi đã đi 
đên gặp bà Visākhā, mẹ của Migâra sau khi đên đã nói với bà Visākhā, mẹ của 
Migâra điều này:

一 Thưa bà, không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, [chỉ có] các đạo sĩ lõa thể 
đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa.

55. Khi ấy, bà Visākhā, mẹ của Migâra là người sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh đã khởi ý điều này: "Chắc chan là các ngài Đại đức có các y đã được cất 
đi và để cho thân thể ướt đẫm nước mưa! Cô gái đần độn này đây đã nghĩ rằng: 
'Không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, [chỉ có] các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân 
thê ướt đâm nước mua'”，nên đã bảo người tớ gái lân nữa răng:
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-Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: "Bạch 
ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.”

56. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy sau khi làm cho mát mẻ các phần thân thể, có
9 r " y ĩ x

Cơ thê khoẻ khoăn, đã câm lây các y roi đi vào tru xá của mình.
57. Sau đó, người tớ gái ấy đã đi đến tu viện, trong khi không nhìn thấy các 

vi Tỳ-khưu [nên nghĩ rằng]: "Không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, tu viện thì 
trống không99 rồi đã đi đến gặp bà Visākhā, mẹ của Migâra, sau khi đến đã nói 
với bà Visākhā mẹ của Migãra điều này:

-Thưa bà, không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, tu viện thì trống không.
58. Khi ấy, bà Visākhā, mẹ của Migâra là người sáng trí, kinh nghiệm, 

thông minh đã khởi ý điêu này: "Ch負c chăn là các ngài Đại đức sau khi làm cho 
mát mẻ các phần thân thể, có cơ thể khoẻ khoắn, nên đã cầm lấy các y rồi đi vào 
tru xá của mình. Cô gái đần độn này đây đã nghĩ rằng: 'Không có các Tỳ-khưu 
nơi tu viện, tu viện thì trống không,,\ nên đã bảo người tớ gái lần nữa rằng:

一 Này em, hãy đi. Sau khi đi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: "Bạch 
ngài, đã đên giờ, thức ăn đã chuân bị xong.”

59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khiru, hãy sẵn sàng y bát. Đã đến thời điểm của bữa ăn.
一 Bạch Ngài, xin vâng.
Các vi Tỳ-khưu ấy đã đáp lời đức Thế Tôn.
60. Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi 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 
Jetavana rồi hiện ra ở cổng nhà của bà Visākhā, mẹ của Migâra. Đức Thế Tôn 
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

61. Khi ấy? bà Visākhā, mẹ của Migãra [nghĩ rằng]: "Thật kỳ diệu thay! 
Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì trong 
khi các cơn lũ đang dâng tới mức đầu gối5 trong khi các cơn lũ đang dâng lên 
tới hông thế mà không một vị Tỳ-khưu nào có các bàn chân hoặc các y bi ướt!,, 
nên mừng rỡ, phấn chấn, rồi 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, bà đã ngồi xuống 
một bên.

62. Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visākhā, mẹ của Migâra đã nói với đức 
The Ton điêu nay:

-Bạch Ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn tám điều ước muốn.
一 Này Visākhā, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.

> r > r

一 Bạch Ngài, các điêu ây là hợp lý, các điêu ây không bi chê trách.
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一 Này Visākhā, hãy nói đi.
r ỉ r

一 Bạch Ngài, con muôn dâng vải choàng tăm mưa đên hội chúng, dâng bữa 
ăn dành cho vị vãng lai, dâng bữa ăn dành cho vi xuất hành, dâng bữa ăn dành 
cho vị bị bệnh, dâng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, dâng dược phẩm dành 
cho vi bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải choàng tắm đến hội chúng Tỳ- 
khưu-ni đen trọn đời.

63. 一 Này Visākhā, trong khi thây rõ sự hữu dụng gì mà bà lại thỉnh câu Như 
Lai tám điều ước muốn?

一 Bạch Ngài, ở đây, con đã bảo người tớ gái rằng: "Này em, hãy đi. Sau 
khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: 'Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn 
đã chuẩn bị xong.'" Khi ấy, người tớ gái ấy đã đi đến tu viện và nhìn thấy các 
vi Tỳ-khưu, có các y đã được cất đi, đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. 
Sau khi nhìn thấy [nghĩ rằng]: "Không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, [chỉ có] các 
đạo sĩ lõa thê đang đê cho thân thê ướt đâm nước mưa,9 roi đã đi đên gặp con, 
sau khi đến đã nói với con điều này: "Thua bà, không có các Tỳ-khưu nơi tu 
viện, [chỉ có] các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mua." Bạch 
Ngài, sự trân truông là không tinh khiêt, ghê tởm, bị lên án. Bạch Ngài, trong 
khi thây rõ sự hữu dụng này mà con muôn dâng đên hội chúng vải choàng [tăm] 
mưa đen trọn đời.

64. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khiru vãng lai không rành rẽ 
đường sá9 không rành rẽ khu vực, đi khất thực trong lúc đang mệt nhọc. Vị ấy 
sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị vãng lai của con được rành rẽ đường sá, 
được rành rẽ khu vực, sẽ đi khất thực trong khi không còn mệt nhọc. Bạch Ngài, 
trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn 
dành cho vi vãng lai đen trọn đời.

65. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu là vị xuất hành, trong khi 
tìm kiếm vật thực cho mình sẽ bị trễ đoàn lữ hành, hoặc sẽ đến nơi [mà vị ấy] 
có ý muốn đi đến vào lúc trời tối, sẽ phải đi đường xa trong lúc đang mệt nhọc. 
Vị ấy sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị xuất hành của con sẽ không bị trễ
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đoàn lữ hành, sẽ không đên nơi [mà vị áy] có ý muôn đi đên vào lúc trời tôi, 
sẽ đi đường xa trong khi không mệt nhọc. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu 
dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị xuất hành đến 
trọn đời.

66. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu bi bệnh trong khi không 
nhận được các thức ăn thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ chết đi. Trong 
khi vi ấy thọ dụng bữa ăn dành cho vị bi bệnh của con, bệnh tình sẽ không trầm 
trọng, sẽ không chết đi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con 
muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vi bị bệnh đến trọn đời.

67. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu là vị chăm sóc bệnh, trong 
khi tìm kiếm thức ăn cho mình sẽ đem lại bữa ăn của vị bệnh lúc mặt trời đã lên 
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[cao], sẽ làm lỡ bữa ăn. Vi ấy sau khi thọ dụng bữa ăn dành cho vi chăm sóc 
bệnh của con sẽ đem lại thức ăn của vị bệnh lúc đúng thời, sẽ không làm lỡ bữa 
ăn. Bạch Ngài, trong khi thây rõ sự hữu dụng này mà con muôn dâng đên hội 
chúng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh đen trọn đời.

68. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu bi bệnh trong khi không 
nhận được các loại dược phẩm thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ chết 
đi. Trong khi vi ấy thọ dụng dược phẩm dành cho vị bị bệnh của con, bệnh tình 
sẽ không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu 
dụng này mà con muôn dâng đên hội chúng dược phàm dành cho vị bị bệnh 
đen trọn đời.

69. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, ở Andhakavinda, trong khi thấy rõ 
mười điều lợi ích, đức Thế Tôn đã cho phép [thọ dụng] cháo. Bạch Ngài, trong 
khi thây rõ sự hữu dụng này mà con muôn dâng đên hội chúng cháo hàng ngày 
đến trọn đời.

70. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, các Tỳ-khưu-ni tắm trần truồng với 
các cô diêm ở một bãi tăm của sông Aciravatī. Bạch Ngài, các cô diêm ây đã 
chế giễu các Tỳ-khmi-ni rằng: "Các bà Đại đức ơi, các bà được cái gì với việc 
thực hành Phạm hạnh trong lúc còn trẻ trung vậy? Chớ không phải là các dục 
lạc nên được hưởng thụ hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi ấy các bà sẽ thực 
hành Phạm hạnh, như thê các bà sẽ vớ được cả hai điêu lợi.,, Bạch Ngài, khi bị 
các cô điếm chế giễu, các Tỳ-khưu-ni ấy đã mắc cỡ. Bạch Ngài, sự trần truồng 
của phụ nữ là không tinh khiêt, ghê tởm, bị lên án. Bạch Ngài, trong khi thây 
rõ sự hữu dụng này mà con muôn dâng đên hội chúng Tỳ-khưu-ni vải choàng 
tắm đến trọn đời.

71. - Này Visākhā, trong khi thấy rõ lợi ích gì mà bà lại thỉnh cầu Như Lai 
tám điêu ước muôn?

—Bạch Ngài, ở đây các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa ở các phương 
sẽ đi đến Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn. Các vị ấy sau khi đi đến gặp đức 
Thế Tôn sẽ hỏi rằng: "Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã từ trần. Cõi tái 
sanh của vị ấy là gì? Cảnh giới kế tiếp của vị ấy là gi?" Đức Thế Ton sẽ tuyên 
bố vi ấy ở quả vị Nhập lưu, hoặc ở quả vị Nhất lai, hoặc ở quả vị Bất lai, hoặc 
ở phẩm vi A-la-hán. Con sẽ đi đen gặp các vị ấy và hỏi rằng: "Thưa các ngài, 
có phải vị Đại đức ấy trước đây đã đi đến Sāvatthi?,, Nếu các vị trả lời con 
rằng: Tỳ-khưu ấy trước đây đã đi đến sāvatthi." Trường hợp ấy, con sẽ đi
đên két luận là "chác chăn răng vị Đại đức ây đã thọ dụng hoặc là vải choàng 
[tam] mưa, hoặc là bữa ăn dành cho vị vãng lai, hoặc là bữa ăn dành cho vi 
xuât hành, hoặc là bữa ăn dành cho vị bị bệnh, hoặc là bữa ăn dành cho vị chăm 
sóc bệnh, hoặc là dược phẩm dành cho vị bi bệnh, hoặc là cháo hàng ngày của 
con.,, Trong khi nhớ lại điêu ây9 sự hân hoan sẽ được sanh khởi ở con đây, do sự 
hân hoan mà hỷ sẽ được sanh khởi, do tâm có hỷ mà thân sẽ khinh an, do thân 
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được khinh an con sẽ cảm giác sự an lạc, do có sự an lạc tâm sẽ được định, điều 
ây sẽ có ở con là sự tu tập vê căn quyên, sự tu tập vê lực, sự tu tập vê giác chi. 
Bạch Ngài, trong khi thấy rõ lợi ích này mà con thỉnh cầu Như Lai tám điều 
ước muốn.

72. - Này Visākhā, thật tốt lắm, thật tốt lắm! Này Visākhā, thật tốt thay 
trong khi thây rõ lợi ích này mà bà thỉnh câu Như Lai tám điêu ước muôn. Này 
Visākhā, Ta cho phép bà tám điều ước muốn.

73. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ cho bà Visākhā, mẹ của Migâra 
bằng những lời kệ này:

“Trong khi bố thí cơm nước, người nữ nào được hân hoan, được thành tựu 
vê giới, là đệ tử của đàng Thiện Thệ, sau khi chê ngự sự bon xẻn, roi dâng cúng 
vật thí, [là yếu tố] dẫn đến cõi trời, xua tan sầu muộn, đem lại sự an lạc.

Sau khi đạt tuổi thọ của cõi trời, cô ấy đi vào đạo lộ không bợn nhơ, không 
nhiễm ô. Với ước muốn về phước báu, cô ấy có được sự an lạc, không có bệnh, 
vui hưởng dài lâu ở hội chúng nơi thiên dinh."

74. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ cho bà Visākhā, mẹ của Migāra bằng những
1 \ • [ 久 5 A， r-pi Á FT1 A Ạ y 1 笑 À • Z y m Q 4- r 主， rpi Á rplơi kẹ nay, đức The Ton đã tư chô ngoi đưng dạy va ra đi. Sau đo, đức Thê Tôn 
nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép vải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho vị 
vãng lai, bữa ăn dành cho vi xuất hành, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn dành 
cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vi bị bệnh, cháo hàng ngày, vải 
choàng tắm đến hội chúng Tỳ-khưu-ni.

Dứt tụng phẩm Visākhā.

L Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm 
bị xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ, tinh dịch bị xuất ra do chiêm 
bao, khiến chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ.

2. Khi ây9 đức Thê Tôn trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với Đại 
đức Ānanda là Sa-môn hầu cận đã nhìn thấy chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất 
dơ, sau khi nhìn thấy đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

-Này Ānanda, tại sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem?
一 Bạch Ngài, hiện nay các vi Tỳ-khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có 

niệm bị xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vi có niệm 
bị xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ, tinh dịch bị xuất ra do chiêm 
bao. Bạch đức Thế Tôn, do đó chỗ nằm ngồi này bị lấm lem vì chất dơ.

一 Này Ānanda, điều ấy là như the! Này Ānanda, điều ấy là như the! Này 
Ānanda, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao vì các vi ấy có niệm bị xao lãng, 
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không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Này Ānanda, các vị Tỳ-khưu nào có niệm 
được thiêt lập, được tỉnh giác và rơi vào giác ngủ, tinh dịch của các vị ây không 
bị xuât ra. Này Ānanda, các vị nào dâu là phàm nhân đã xa lìa sự tham đăm 
trong các dục? tinh dịch của các vị ây không bị xuât ra. Này Ānanda, tinh dịch 
của vi A-la-hán có thể bi xuất ra là điều không có thực tế, không có cơ sở.

3. 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, ở đây trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với 
Ānanda là Sa-môn hầu cận, Ta đã nhìn thấy chỗ nằm ngồi bi lấm lem vì chất 
dơ, sau khi nhìn thấy đã hỏi Ānanda rằng: "Này Ānanda, tại sao chỗ nằm ngồi 
này bị lấm lem?" "Bạch Ngài, hiện nay các vị Tỳ-khưu sau khi thọ thực thức 
ăn hảo hạng, có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Trong 
khi các vị có niệm bi xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ, rồi tinh 
dịch bị xuất ra do chiêm bao. Bạch đức Thế Tôn, do đó chỗ nằm ngồi này đã 
bị lấm lem vì chất do.” "Này Ānanda, điều ấy là như the! Này Ānanda, điều ấy 
là như thê! Này Ananda, bởi vì đôi với các vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh 
giác, trong khi rơi vào giấc ngủ, tinh dịch của họ bị xuất ra do chiêm bao. Này 
Ānanda, các vị Tỳ-khưu nào có niệm được thiết lập, được tỉnh giác và rơi vào 
giấc ngủ, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ānanda, ngay cả các vị 
nào dầu là phàm nhân đã xa lìa sự tham đắm trong các dục, tinh dịch của các vi 
ấy cũng không bị xuất ra. Này Ānanda, tinh dịch của vi A-la-hán có thể bị xuất 
ra là điều không có thực tế, không có cơ SỎL”

4. Này các Tỳ-khưu5 đây là năm điều bất lợi của vi có niệm bị xao lãng, 
không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ: [Vi ấy] ngủ khổ sở, thức dậy khổ sở, thấy 
điều ác xấu trong khi ngủ, chư thiên không hộ trì, tinh dịch bị xuất ra. Này các 
Tỳ-khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác 
và rơi vào giấc ngủ.

5. Này các Tỳ-khưu9 đây là năm điêu thuận lợi của vi có niệm được thiêt 
lập, được tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ: [Vị ấy] ngủ an lạc, thức dậy an lạc, 
không thấy điều ác xấu trong khi ngủ, chư thiên hộ trì, tinh dịch không bị xuất 
ra. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điêu thuận lợi của vị có niệm được thiêt lập, 
được tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] vật 
lót ngồi để bảo vệ cơ thể, để bảo vệ y, để bảo vệ chỗ nằm ngồi.

6. Vào lúc bấy giờ, vật lót ngồi^ quá nhỏ nên không bảo vệ được toàn bộ chỗ 
nằm ngồi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép vị mong muôn tâm trải năm lớn chừng nào 
thì được làm tấm trải nằm lớn chừng ấy.

4 Được dịch là vật lót ngồi thay vì tọa cụ, và tấm trải nằm thay vì ngọa cụ (ND).
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7. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Belatthisīsa, thầy tế độ của Đại đức Ānanda, 
có bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ của vị ấy. Các vị 
Tỳ-khưu liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.

8・ Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các vị 
Tỳ-khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã đi đến 
gan các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến gần đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy điều này:

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

máu mủ9 chúng con liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.
9. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 

bảo các Tỳ-khưu rằng:
—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] y đắp ghẻ đối với vị nào bị ghẻ 

ngứa, hoặc bi nhọt, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc bị ghẻ sần sùi.
10. Khi ấy, bà Visākhā, mẹ của Migâra đã cầm cái khăn lau mặt đi đến gặp 

đức The Ton, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuong mọt ben. Khi 
đã ngồi xuống một bên, bà Visākhā, mẹ của Migāra đã nói với đức Thế Tôn 
điều này:

一 Bạch Ngài, xin hãy thọ lãnh cái khăn lau mặt của con vì điều ấy đem lại 
sự lợi ích và sự an vui lâu dài cho con.

Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái khăn lau mặt.
11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 

phấn khởi cho bà Visākhā, mẹ của Migāra bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng 
bài pháp thoại, bà Visākhā, mẹ của Migāra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thê Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh roi ra đi.

12. 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 [sử dụng] khăn lau mặt.
13. Vào lúc bấy giờ, Rojā, người Mallā là bạn của Đại đức Ānanda. Tấm 

vải dệt bằng sợi lanh của Rojā, người Mallā đã bị rơi xuống ở cánh tay của Đại 
đức Ānanda. Và Đại đức Ānanda có nhu cầu về vải dệt bằng sợi lanh. Các vị đã 
trình sự việc ay lên đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép lấy do sự thân thiết [đồ vật] của nguôi có 
năm yếu tố: Là vị đồng quan diêm, thân thiêt đã được nói trước, [vị áy] còn 
sông và vi lây biêt được răng: "Khi được ta lây thì vị ây sẽ hoan hỷ.^, Nàỵ các 
Tỳ-khưu9 Ta cho phép lấy do sự thân thiết [đồ vật] của người có năm yếu to này.

r • \ y

14. Vào lúc bây giờ, các vi Tỳ-khưu có được đây đủ ba y và còn có nhu câu 
về các đồ lọc nước và các túi mang. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép miếng vải phụ tùng.
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15. Khi ấy, các Tỳ-khiru đã khởi ý điều này: "Các vật nào đã được đức 
Thế Tôn cho phép như là 'ba y\ hoặc là 'vải choàng tắm mưa\ hoặc là 'vật lót 
ngồi\ hoặc là 'tấm trải nằm\ hoặc là 'y đắp ghẻ\ hoặc là 'khăn lau mặt\ hoặc 
là 'miếng vải phụ tùng', tất cả các thứ ấy nên được chú nguyện để dùng riêng 
hay là nên được chú nguyện đê dùng chung?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chú nguyện để dùng riêng ba y không 
được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện đe dùng riêng vải choàng tắm 
mưa trong bốn tháng của mùa mưa, sau đó chú nguyện để dùng chung vào các 
tháng khác, chú nguyện để dùng riêng vật lót ngoi không được chú nguyện để 
dùng chung, chú nguyện để dùng riêng tấm trải nằm không được chú nguyện để 
dùng chung, chú nguyện đê dùng riêng y đăp ghẻ lúc còn bị bệnh, sau đó chú 
nguyện để dùng chung vào lúc khác, chú nguyện để dùng riêng khăn lau mặt 
không được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng miếng vải 
phụ tùng không được chú nguyện để dùng chung.

Khi ây, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: "Y nên được chú nguyện đê 
dùng chung [có kích thước] tối thiểu là bao nhiêu?^, Các vị đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

—Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép chú nguyện để dùng chung y [có kích 
thước] tôi thiêu với chiêu dài là tám ngón tay, với chiêu rộng là bôn ngón tay 
theo ngón tay tiêu chuẩn.

16. Vào lúc bây giờ, y làm băng vải dơ bị quăng bỏ của Đại đức Mahâkassapa 
là nặng nề [do việc đắp lên miếng vá ở các chỗ bị sờn]. Các vi đã trình sự việc 
ây len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép [thực hiện] việc mạng băng chỉ.
[Y] có góc bị thừa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép cắt góc bị thừa.
Các mối chỉ bị xổ ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

r r 9 y 0

一 Này các Tỳ-khtru, Ta cho phép găn vào miêng vải viên, [làm] đường biên 
xung quanh.

Vào lúc bấy giờ, các mảnh vải của y hai lớp bị bung ra. Các vị đã trình sự 
_ r 一 r

việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm đường may ngang dọc.
17. Vào lúc bây giờ, trong lúc y của vị Tỳ-khưu nọ đang được làm, toàn bộ 

các mảnh cắt không đủ. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hai [y] được cắt, một [y] không cắt.
Hai [y] được cắt, một [y] không cắt là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy 

len đức The Ton.
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-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hai [y] không cắt, một [y] được cắt.
Hai [y] không cắt, một [y] được cắt là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy 

len đức The Ton.
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đặt vào miêng vải khác loại. Và này các 

Tỳ-khiru, không nên sử dụng toàn bộ [ba y] không cắt; vi nào sử dụng thì phạm 
tội Dukkata.

18. Vào lúc bây giờ, có nhiêu y được phát sanh đên vi Tỳ-khưu nọ. Và vi 
ây co y muôn cho đen cha mẹ y ay. Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu? trong khi nói là "cha mẹ" thì chúng ta có thê nói điêu 
gì? Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cho đến cha mẹ. Và này các Tỳ-khưu, không 
nên cho vật bố thí vì đức tin đến đối tượng không xứng đáng; vị nào cho đến 
đối tượng không xứng đáng thì phạm tội Dukkata.

19. Vào lúc bây giờ, có vi Tỳ-khưu nọ đã đê lại y hai lớp trong khu rừng 
Andhavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm 
đã lấy trộm y ấy. Vị Tỳ-khưu ấy trở thành ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. 
Các Tỳ-khưu đa nói như vầy:

一 Này Đại đức, vì sao ngài lại trở thành ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm?
一 Này các Đại dức, trường hợp này là tôi đã để lại y ở trong khu rừng 

Andhavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm 
đã lấy trộm y ấy, vì thế tôi trở thành ăn mặc bê bối y phục luộm thuộm.

_ 一 一 ， 一 f
Các vị đã trình sự việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên đi vào làng với y nội và thượng y; vi nào đi 

vào thì phạm tội Dukkata.
20. Vào lúc bây giờ, Đại đức Ananda vì thiêu sự ghi nhớ nên đã đi vào làng 

để khất thực với y nội và thượng y. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Ānanda 
điều này:

—Này Đại đức Ānanda, không phải đức Thế Tôn đã quy đinh rằng: "Không 
nên đi vào làng với y nội và thượng y” hay sao? Này Đại dức, vì sao ngài đã đi 
vào làng với y nội và thượng y?

一 Này các Đại dức, đúng vậy. Đức Thế Tôn quy định rằng: "Không nen 
đi vào làng với y nội và thượng y." Hơn nữa, tôi đã đi vào [làng] với sự thiếu 
ghi nhớ.

21. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu? đây là năm điều kiện cho việc để lại y hai lớp: Vị bị 

bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa,5 hoặc là vi đi qua bên kia sông, hoặc là 
trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Kathina đã được thành tựu. Này 
các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại y hai lớp.

5 Ngài Buddhaghosa giải thích là trong bốn tháng mùa mưa (VỉnA. v. 1129).



VIII. CHƯƠNG Y PHỤC ❖ 383

22. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điêu kiện cho việc đê lại thượng y: Vi bi 
bệnh, hoặc là sự quy đinh về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là 
trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vi có Kathina đã được thành tựu. Này 
các Tỳ-khưu, đây là năm điêu kiện cho việc đê lại thượng y.

23. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại y nội: Vi bị bệnh, 
hoặc là sự quy định ve mùa mưa, hoặc là vi đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá 
có sự an toàn với then cài, hoặc là vi có Kathina đã được thành tựu. Này các 
Tỳ-khiru, đây là năm điều kiện cho việc để lại y nội.

24. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điêu kiện cho việc đê lại vải choàng [tăm] 
mưa: Vị bị bệnh, hoặc là vi đi ra khỏi ranh giới, hoặc là vi đi qua bên kia sông, 
hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vải choàng [tắm] mưa không 
được làm hoặc được làm chưa hoàn tất. Này các Tỳ-khưu? đây là năm điều kiện 
cho việc đe lại vải choàng [tắm] mưa.

25. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sông mùa [an cư] mưa có một mình. 
ở đó, dân chúng đã dâng các y [nói rằng]: "Chúng tôi dâng đến hội chilng." Khi 
ấy, vị Tỵ-khưu ấy khởi đã ý điều này: “Dức Thế Tôn đã quy định rằng: 'Hội 
chúng tôi thiêu là nhóm bôn vị  và ta chỉ có mỗi một mình. Và các người này đã 
dâng các y [nói rằng]: 'Chúng tôi dâng đến hội chúng\ hay là ta nên đem các y 
thuộc về hội chúng này đến Sāvatthi?,, Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã cầm lấy các y 
ấy đi đến Sāvatthi và trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

9

-Này Tỳ-khưu, các y ấy là của chính ngươi cho đến khi hết hiệu lực của 
Kathỉna.

26. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu sống mùa [an cư] mưa chỉ 
mỗi một mình. ở đó, dân chúng dâng các y [nói rằng]: "Chúng tôi dâng đến hội 
chúng." Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các y ấy là của chính vi ấy cho đến khi 
hết hiệu lực của Kathỉna.

27. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sống ngoài mùa [an cư] mưa có 
một mình. ở đó, dân chúng đã dâng các y [nói rằng]: "Chúng tôi dâng đến hội 
chung.99 Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Bức Thế Tôn đã quy định 
rằng: 'Hội chúng ít nhất là nhóm bốn vi' và ta chỉ có mỗi một mình. Và các 
người này đã dâng các y [nói rằng]: 'Chúng tôi dâng đến hội chúng5, hay là ta 
nen đem các y thuộc về hội chúng này đến Sãvatthi?^, Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã 
cầm lấy các y ấy đi đến Sāvatthi và trình sự việc ấy đến các vị Tỳ-khưu. Các vị 
Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép chia ra bởi hội chúng đang hiện diện.
28. Này các Tỳ-khxru? trường hợp vị Tỳ-khưu sông ngoài mùa [an cư] mưa 

có một mình. ở đó, dân chúng dâng các y [nói rằng]: "'Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu ấy chú nguyện các y ấy 
rằng: "Những y này là của tôi.^, Này các Tỳ-khưu, nếu trong khi y ấy chưa được 
chú nguyện thành của vị Tỳ-khưu ấy thì có vi Tỳ-khưu khác đi đến, nên trao 
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cho phần chia đồng đều nhau. Này các Tỳ-khưu, nếu trong khi y ấy đang được 
chia bởi các vị Tỳ-khưu ấy nhưng chưa được bốc thăm thì có vị Tỳ-khưu khác 
đi đến, nên trao cho phàn chia đồng đều nhau. Này các Tỳ-khưu, nếu trong khi 
y ấy đang được chia bởi các vị Tỳ-khưu ấy và đã được bốc thăm thì có Tỳ-khưu 
khác đi đến, không cần trao cho phần chia nếu không thích.

29. Vào lúc bây giờ, có hai vị Trưởng lão là anh em: Đại đức Isidâsa và Đại 
đức Isibhadda đã sống qua mùa [an cư] mưa ở Sāvatthi rồi đã đi đến trú xứ là 
ngôi làng nọ. Dân chúng [nghĩ rằng]: "Đã lâu lắm các Trưởng lão mới ghé đến" 
rồi đã thực hiện các bữa thọ trai cùng với các y. Các Tỳ-khưu thường trú đã hỏi 
hai vị Trưởng lão rằng:

-Thưa các ngài, những y thuộc hội chúng này đã được phát sanh nhờ vào 
các Trưởng lão, các Trưởng lão sẽ hoan hỷ phần chia hay không?

Hai vị Trưởng lão đã nói như vầy:
-Này các Đại đức, theo như chúng tôi biết về pháp đã được thuyết giảng 

bởi đức Thế Tôn thì các y này là thuộc về chính các vị cho đến khi Kathina hết 
hiệu lực.

30. Vào lúc bấy giờ, có ba vị Tỳ-khiru sống mùa [an cư] mưa ở trong thành 
Rājagaha, ở đó, dân chúng dâng các y [nói rằng]: "Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.,, Khi ấy, các vị Tỳ-lđiưu ấy đã khởi ý điều này: "Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: 'Hội chúng ít nhất là nhóm bốn vị9 và chúng ta chỉ có ba vị. Và các 
người này dâng các y [nói rằng]: 'Chúng tôi dâng đến hội chúng\ vậy chúng ta 
nên thực hành như thế nào?”

31. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Trưởng lão là Đại đức Nīlavāsī, Đại đức 
Sānavāsī, Đại đức Gopakaṃ Đại đức Bhagu và Đại đức PhaỊikasandãna cư ngụ ở 
Pātaliputta tại tu viện Kukkuta. Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy đã đi đến Pātaliputta 
và hỏi các vị Trưởng lão. Các vị Trưởng lão đã nói như vầy:

一 Này các Đại dức, theo như chúng tôi biêt vê pháp đã được thuyêt giảng 
bởi đức The Tôn thì các y ấy là thuộc ve chính các vị cho đen khi Kathỉna hết 
hiệu lực.

32. Vào lúc bấy giờ, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã sống qua 
mùa [an cư] mưa ở Sāvatthi, rồi đã đi đến trú xứ là ngôi làng nọ. ở đó, các Tỳ- 
khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy đã nói như vay:

一 Này Đại đức, các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp 
nhận phần chia hay không?

一 Này các Đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.
Sau khi nhận phần y từ nơi đó? vị ấy đã đi sang trú xứ khác, ở nơi đó? các 

Tỳ-khưu cũng đã tụ hội lại với ý đinh chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vầy:
一 Này Đại đức, các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp 

nhận phần chia hay không?
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-Này các Đại dức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.
Sau khi nhận phần y từ nơi đó nữa, vi ấy đã đi sang trú xứ khác, ở nơi đó, 

các Tỳ-khưu cũng đã tụ hội lại với ý đinh chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vầy:
一 Này Đại dức, các y thuộc vê hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ châp 

nhận phần chia hay không?
一 Này các Đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.
Sau khi nhận phần y từ nơi đó nữa, vi ấy đã cầm lấy gói y lớn rồi quay trở 

về lại Sāvatthi.
33. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:
一 Này Đại đức upananda, ngài có phước lớn. Nhiều y đã được phát sanh 

đến ngài.
一 Này các Đại đức, phước của tôi là do đâu? ở đây, tôi đã sống qua mùa [an 

cư] mưa ở Sāvatthi rồi đã đi đến trú xứ là ngôi làng nọ. ở đó9 các Tỳ-khưu đã tụ 
hội lại với ý định chia y. Các vi ấy đã nói với tôi như vầy: “Này Đại đức, các y 
này thuộc về hội chúng sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay kh6ng?" 
“Này các Đại đức, xin vânẹ. Tôi sẽ chấp nhận?5 Sau khi nhận phần y từ nơi đó, 
tôi đã đi sang trú xứ khác, ơ nơi đó, các vị Tỵ-khưu cũng đã tụ hội lại với ý định 
chia y. Các vị ây cũng đã nói với tôi như vây: "Này Đại đức, các y này thuộc 
về hội chúng sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không?55 "Này các 
Đại dức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.,^ Sau khi nhận phần y từ nơi đó nữa, tôi 
đã đi sang tru xứ khác, ở nơi đó9 các vi Tỳ-khưu cũng đã tụ hội lại với ý đinh 
chia y. Các vị ấy cũng đã nói với tôi như vầy: "Này Đại đức, các y này thuộc về 
hội chúng sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không?,^ "Này các Đại 
đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.,, Tôi đã nhận phần y từ nơi đó nữa, như thế mà 
nhiều y đã được phát sanh đến tôi.

34. 一 Này Đại đức upananda, có phải ngài đã sống mùa [an cư] mưa ở một 
nơi và chấp nhận phần y ở một nơi khác?

一 Này các Đại đức, đúng vậy.
Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 

bai rằng: "Vi sao Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã sống mùa [an cư] 
mưa ở một nơi lại chấp nhận phần y ở một nơi khác?"

35. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này Upananda, nghe nói ngươi đã sống mùa [an cư] mưa ở một nơi và 

chấp nhận phan y ở một nơi khác, có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Này kẻ rô dại, vì sao ngươi sông mùa [an cư] mưa ở một nơi lại châp nhận 

phần y ở một nơi khác? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).
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Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khưu, vi sông mùa [an cư] mưa ở nơi khác không nên châp 

nhận phần y ở nơi khác; vị nào chấp nhận thì phạm tội Dukkata.
36. Vào lúc bây giờ, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā một mình đã 

sông mùa [an cư] mưa ở hai trú xứ [nghĩ răng]: "Nhu vây nhiêu y sẽ được phát 
sanh đến ta.：' Khi ấy, các vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: 'Thần chia về y nên 
được cho đến Đại đức upananda con trai dòng Sakyā như thế nào?”

Các vi đã trình sự việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, hãy cho đến kẻ rồ dại phần của một người.
37. Này các Tỳ-khiru, trường hợp một vi Tỳ-khưu sống mùa [an cư] mưa ở 

hai tru xứ [nghĩ rằng]: "Nhu vầy, nhiều y sẽ được phát sanh đến ta." Nếu vị ấy 
sống chỗ này một nửa [thời gian] chỗ kia một nửa [thời gian] thì nên cho phần 
chia về y gồm một nửa của nơi này, một nửa của nơi kia, hoặc ở chỗ nào vị ấy 
sống nhiều hơn thì phần chia về y nên được cho từ chỗ đó.

38. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh kiết lỵ. Vị ấy nằm dài ở đống 
phân và nước tiểu của chính mình, bị lem luốc. Khi ấy, trong lúc đi dạo quanh 
các trú xá cùng với Đại đức Ānanda là Sa-môn hầu cận, đức Thế Tôn đã đi đến 
trú xá của vi Tỳ-khưu ấy.

39. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vi Tỳ-khưu ấy đang nằm dài ở đống phân và 
nước tiểu của chính mình, bị lem luốc, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần vị Tỳ- 
khưu ấy, sau khi đen đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này Tỳ-khưu, ngươi bị bệnh gì?
一 Bạch Thế Tôn, con bị bệnh kiết lỵ.
一 Này Tỳ-khưu, ngươi có người phục vụ không?
- Bạch Thế Tôn, không có.
一 Vì sao các Tỳ-khưu lại không phục vụ ngươi?
一 Bạch Ngài, con là người không có làm gì cho các Tỳ-khiru9 do đó các Tỳ- 

khưu không phục vụ con.
40. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:
一 Này Ānanda, hãy đi và mang nước lại. Chúng ta sẽ tam cho vị Tỳ-khưu này.
一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn, đã mang nước lại. Đức Thế 

Tôn đã xối nước. Đại đức Ānanda đã rửa ráy toàn bộ. Rồi đức Thế Tôn đã đỡ 
phần đầu, Đại đức Ānanda ở phần chân, đã nâng lên và đặt ở trên giường.

41. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại rồi hỏi các vị Tỳ-khưu rằng:

-Này các Tỳ-khưu, có phải có vị Tỳ-khưu ở trú xá đàng kia bị bệnh?
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一 Bạch Thế Tôn, thưa có.
- Này các Tỳ-khưu, vị ấy bị bệnh gì?
一 Bạch Ngài, Đại đức ấy bị bệnh kiết lỵ.
一 Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu ây có người phục vụ không?
一 Bạch Thế Tôn, không có.
-Vì sao các Tỳ-khưu không phục vụ vị ấy?
一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu ấy là người không có làm gì cho các Tỳ-khưu, do 

đó các Tỳ-khưu không phục vụ vi ấy.
42. 一 Này các Tỳ-khưu? các ngươi không có mẹ, không có cha là những 

người có the phục vụ các ngươi. Này các Tỳ-khiru5 nếu các ngươi không phục 
vụ lẫn nhau thì giờ đây ai sẽ phục vụ đây? Này các Tỳ-khưu, vị nào có thể phục 
vụ Ta [bằng sự thực hành theo lời giáo huấn và giảng dạy của Ta], vị ấy có thể 
phục vụ người bệnh.  Nếu có thầy tế độ, thầy tế độ nên phục vụ đến hết dời, 
nên chờ đợi [đến khi] vị ấy có sự hồi phục. Nếu có thầy dạy học, thầy dạy học 
nên phục vụ đên hét đời, nên chờ đợi [đên khi] vị ây có sự hôi phục. Nêu có đệ 
tử, người đệ tử nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi [đến khi] vi ấy có sự hồi 
phục. Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi [đến 
khi] vị ấy có sự hồi phục. Nếu có vị đồng thầy tế độ, vị đồng thầy tế độ nên phục 
vụ đên hét đời, nên chờ đợi [đên khi] vị ây có sự hôi phục. Nêu có vi đông thây 
dạy học, vị đông thây dạy học nên phục vụ đên hét đời, nên chờ đợi [đên khi] vị 
ây có sự hôi phục. Nêu không có thây tê độ, hoặc thây dạy học, hoặc người đệ 
tử, hoặc người học trò, hoặc vị đông thây tê độ, hoặc vi đông thây dạy học, hội 
chúng nên phục vụ; nếu không phục vụ thì phạm tội Dukkata.

6

43. Này các Tỳ-khưu, người bệnh là khó phục vụ [là vị] có năm yếu tố: Là 
người có hành động không có lợi ích; không biết sự vừa phải trong việc có lợi 
ích; không quen dùng dược phàm; không nói rõ ràng vê bệnh tình đúng theo 
thực trạng như [bệnh] đang gia tăng là "[bệnh] gia lảng'', [bệnh] đang giảm là 
"[bệnh] giảm,\ [bệnh] ổn định là "[bệnh] ổn định,, cho người phục vụ bệnh 
nhân có sự mong muốn điều tốt đẹp; có bản tánh không chịu đựng được các 
cảm thọ khổ, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết 
người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các Tỳ-khưu, người bệnh có năm yếu tố 
này là khó phục vụ.

6 ^Yo bhikkhave mâm upatthaheyya^ so gilānarn upatthaheyyā 'tỉCâu này được dịch sát theo từ sẽ 
là "Này các Tỳ-khưu, vị nào có the phục vụ Ta, vị ẩy có thể phục vụ người bệnh.;, Tuy nhiên ngài 
Buddhaghosa giải thích ý nghĩa của câu trên như sau: "'Yo bhikkhave main upatthaheyya, so gilānam 
upatthaheyyā fti yo mâm ovādānusāsanīkaranena upatthaheyya, so gilānam upatthaheyya; mama 
ovādakārakena gilāno upatthātabbotiayamevettha attho. Bhagavato ca gỉlãnạssa ca upatthānain 
ekasadisan ti evarnpan'ettha attho na gahetabbo'" (VinA. v. 1132): 44tVi nào có thể phục vụ Ta bằng sự 
thực hành theo lời giáo huấn và giảng dạy, vị ấy có the phục vụ người bênh/ ở đây điều này có ý nghĩa 
là 4 người bệnh nên được phục vụ bởi người thực hành theo lời giao huân của Tạ/ Hơn nữa, khòng nên 
hiểu y nghĩa của trường hợp này như vay: 'Sự phục vụ đến đúc Thế Tôn và đến người bệnh là tương 
tợ như nhau.'''
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44. Này các Tỳ-khưu, người bệnh là dê phục vụ là vị có năm yêu tô: Là 
người có hành động có lợi ích; biết sự vừa phải trong việc có lợi ích; quen dùng 
dược phẩm; nói rõ ràng ve bệnh tình đúng theo thực trạng như [bệnh] đang gia 
tăng là "[bệnh] gia t負ng”，[bệnh] đang giảm là "[bệnh] giảm", [bệnh] ổn định 
là "[bệnh] ổn định^, cho người phục vụ bệnh nhân có sự mong muốn điều tốt 
đẹp; có bản tánh chịu đựng được các cảm thọ kho, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các 
Tỳ-khưu, người bệnh có năm yêu tô này là dê phục vụ.

45. Này các Tỳ-khưu, người phục vụ bệnh nhân không thích hợp để phục 
vụ người bệnh là vị có năm yếu tố: Là vị không có khả năng để phân phát thuốc 
men; không biết điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích, đem đến điều 
không có lợi ích và loại bỏ điều có lợi ích; phục vụ người bệnh vì mục đích tài 
vật và không có tâm từ; ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước dãi, vật 
nôn mửa; không có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phấn khởi cho người bệnh bằng bài pháp thoại lúc này lúc khác. Này các Tỳ- 
khưu, người phục vụ bệnh nhân có năm yêu tô này là không thích hợp đê phục 
vụ người bệnh.

46. Này các Tỳ-khưu, người phục vụ bệnh nhân thích hợp để phục vụ người 
bệnh là vị có năm yếu tố: Là vị có khả năng để phân phát thuốc men; biết điều 
gì có lợi ích và điêu gì không có lợi ích, loại bỏ điêu không có lợi ích và đem 
đên điêu có lợi ích; có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục đích tài vật; 
không ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước dãi, vật nôn mửa; có khả 
năng để chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người bệnh 
bằng bài pháp thoại lúc này lúc khác. Này các Tỳ-khưu, người phục vụ bệnh 
nhân có năm yếu to này là thích hợp đe phục vụ người bệnh.

47. Vào lúc bây giờ, có hai vị Tỳ-khưu đi đường xa trong xứ sở Kosala. Hai 
vị ấy đã đi đến trú xứ nọ. ở đó, có vi Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Khi ấy, các vi Tỳ- 
khưu ấy đã bàn bạc điều này: "Này Đại dức, việc phục vụ người bệnh đã được 
đức The Tôn khen ngợi. Này Đại dức, vậy chúng ta hãy phục vụ vị Tỳ-khưu 
nay.59 Các vị ấy đã phục vụ vị kia. Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã 
từ trần.

48. Sau đó? các Tỳ-khưu đã cầm lấy y bát của vị Tỳ-khưu kia đi đến Sāvatthi 
va đã trình sự việc ay len đức The Ton.

-Này các Tỳ-khưu, đối với vi Tỳ-khưu khi từ trần, hội chúng là chủ về các 
y và bình bát. Tuy nhiên, các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát 
thông qua hội chúng.

49. Và này các Tỳ-khưu, nên được ban cho như vầy: Vị Tỳ-khưu phục vụ 
người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: "Bạch các ngài, 
vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã từ trần, đây là ba y và bình bát của vị ấy." Hội 
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chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: "Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã từ trần, 
đây là ba y và bình bát của vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây 
là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu tên 
[như vầy] đã từ trần, đây là ba y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho ba y và 
bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho ba y 
và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh xin im lặng; vị nào không đồng 
ý có thê nói lên. Ba y và bình bát này đã được hội chúng cho đên các vị phục 
vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.,,

50. Vào lúc bấy giờ, có vị Sa-di nọ từ trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, đối với vị Sa-di khi từ trần, hội chúng là chủ về các y và 
bình bát. Tuy nhiên các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh y và bình bát thông 
qua hội chúng.

51. Và này các Tỳ-khưu, nên được ban cho như vầy: Vị Tỳ-khưu phục vụ 
người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: "Bạch các ngài, 
vị Sa-di tên [như vầy] đã từ trần, đây là y và bình bát của vị ấy." Hội chúng cần 
được thông báo bởi vi Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: "Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Sa-di tên [như vầy] đã từ trần, đây là y và bình 
bát của vi ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho y và 
bình bát này đến các vi phục vụ người bệnh. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, 
xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Sa-di tên [như vầy] đã từ trần, đây là y và 
bình bát của vị ây. Hội chúng cho y và bình bát này đên các VỊ phục vụ người 
bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho y và bình bát này đến các vi phục vụ người 
bệnh xin im lặng; vị nào không đong ý có the nói lên. Y và bình bát này đã được 
hội chúng cho đến các vi phục vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.,,

52. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ và vị Sa-di đã phục vụ vị bị bệnh. 
Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã từ trần. Khi ấy, vị Tỳ-khưu phục vụ 
người bệnh ấy đã khởi ý điều này: "Phần chia ve y nên được cho đen vi Sa-di là 
vi phục vụ người bệnh như thế nào?" Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cho đến vị Sa-di là vị phục vụ người bệnh 
phần chia đồng đều.

53. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng 
đã từ trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu khi từ trần, hội chung là chủ về các 
y và bình bát. Tuy nhiên, các vi phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này 



390 * ĐẠI PHẨM

các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát 
thông qua hội chúng, [cho phép] hội chúng đang hiện diện phân chia đo đạc loại 
nhẹ và vật dụng loại nhẹ ở nơi ấy, [cho phép] đồ đạc loại nặng và vật dụng loại 
nặng ở nơi ấy là của hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai,7 không được phân 
tán, không được phân chia.

7 Āgatānāgata = āgatā + anãgata'. Đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện tại và vị lai (ND).

54. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ sau khi làm trở thành trần truồng đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, đức Thế Tôn là người ngợi khen về sự ít tầm cầu, sự biết đủ, 
sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn bằng nhiều 
phương thức. Bạch Ngài, sự trần truồng này đưa đến sự ít tầm cầu, sự biết dử, 
sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn theo nhiều 
phương thức. Bạch Ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép sự trần 
truồng đến các Tỳ-khưu.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 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, tại 
sao ngươi lại thực hành nghi thức của ngoại đạo là sự lõa thể? 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-khtru rằng:
一 Này các Tỳ-khưu? không nên thực hành nghi thức của ngoại đạo là sự lõa 

the; vị nào thực hành thì phạm tội Thullaccaya.
匕 y

55. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ che thân băng cỏ kusa ...(nt)..・ che 
thân băng vỏ cây ...(nt)... che thân băng tâm ván gô ...(nt)..・ che thân băng mên 
dệt bằng tóc che thân bằng mền dệt bằng lông ngựa ...(nt)..・ che thân 
bằng cánh chim cú ...(nt)..・ che thân bằng da linh dương rồi đã đi đến gặp đức

À Ạ.  ỵ • J- Ạ _ r • _ npl Ạ rrị x* \ The Tôn, sau khi đen đã noi vơi đức The Ton điêu nay:
一 Bạch Ngài, đức Thế Tôn là người ngợi khen về sự ít tầm cầu, sự biết đủ, 

Sự từ khước, sự tiêt chê, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tân băng nhiêu 
phương thức. Bạch Ngài, [việc che thân bằng] da linh dương này đưa đến sự ít 
tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức 
tinh tấn theo nhiều phương thức. Bạch Ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
cho phép [việc che thân bằng] da linh dương đến các Tỳ-khưu.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 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, tại 
sao ngươi lại mặc da linh dương vốn là biểu tượng của ngoại đạo? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)・
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Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khiru? không nên mặc da linh dương vôn là biêu tượng của 

ngoại đạo; vị nào mặc thì phạm tội Thullaccaya.
56. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ mặc [y làm bằng] sợi của cây akka, 

・..(nt)…mặc [y làm băng] sợi của cây makaci roi đã đi đên gặp đức Thê Tôn, 
sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, đức Thế Tôn là người thường ngợi khen về sự ít tầm cầu, sự 
biết đủ5 sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn 
băng nhiêu phương thức. Bạch Ngài, [y làm băng] sợi của cây makaci này đưa 
đên sự ít tâm câu, sự biêt đủ, sự từ khước, sự tiêt chê, sự hài hòa, sự đoạn giảm, 
Sự ra sức tinh tân băng nhiêu phương thức. Bạch Ngài, tót đẹp thay xin đức Thê: \ .c ỉ
Tôn hãy cho phép [y làm băng] sợi của cây makaci đên các Tỳ-khưu.

Đức Phật 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, tại 
sao ngươi lại mặc [y làm bằng] sợi của cây makaci? 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, không nên mặc [y làm băng] sợi của cây makaci; vị nào 

mặc thì phạm tội Dukkata.
57. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh, 

... mặc các y toàn màu vàng,... mặc các y toàn màu đỏ [máu],... mặc các y toàn 
màu tím,... mặc các y toàn màu đen,... mặc các y toàn màu đỏ tía,... mặc các 
y toàn màu hồng, ... mặc các y không cắt đường viền, ... mặc các y có đường 
viên rộng,... mặc các y có đường viên vẽ bông hoa,... mặc các y có đường viên 
vẽ hình răn hô mang, ... mặc áo choàng ngăn, ... mặc loại vải dệt băng sợi vỏ 
cây tirītaka,... mang khăn xếp đội đầu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại mang khăn xếp đội đầu giống như các 
kẻ tại gia hưởng dục vay?"

58. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, không nên mặc các y toàn màu xanh, không nên mặc 

các y toàn màu vàng, không nên mặc các y toàn màu đỏ [máu], không nên mặc 
các y toàn màu tím, không nên mặc các y toàn màu đen, không nên mặc các 
y toàn màu đỏ tía, không nên mặc các y toàn màu hong, không nên mặc các y 
không cát đường viên, không nên mặc các y có đường viên rộng, không nên 
mặc các y có đường viên vẽ bông hoa, không nên mặc các y có đường viên vẽ 
hình rắn hổ mang, không nên mặc áo choàng ngắn, không nên mặc loại vải dệt 
băng sợi vỏ cây tirītaka, không nên mang khăn xép đội đâu; vị nào mang thì 
phạm tội Dukkata,
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59. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa khi y chưa 
phát sanh lại ra đi, hoàn tục, từ trân, được biêt là [xuồng] Sa-di, được biêt là 
người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vi bị 
điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vi bi thọ khổ hành hạ, được biết là vị 
bị án treo vê việc không nhìn nhận tội, được biêt là vị bị án treo vê việc không 
sửa chữa lỗi, được biết là vị bi án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết 
là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo, được biêt là thú vật, được biêt là kẻ giêt mẹ, được biêt là kẻ giêt 
cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được 
biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật], được biết 
là kẻ lưỡng căn.

60. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 

khi y chưa phát sanh lại ra di, nên trao cho vị nhận the thích hợp đang hiện diện.
61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 

khi y chưa phát sanh lại hoàn tục, từ trân, được biêt là [xuông] Sa-di, được biêt 
là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, thì hội chúng 
là chủ quản.

62. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 
khi y chưa phát sanh thì được biết là vị bị điên, được biết là bi loạn trí, được biết 
là vị bi thọ kho hành hạ, được biết là vị bi án treo ve việc không nhìn nhận tội, 
được biết là vi bi án treo ve việc không sửa chữa lỗi, được biết là vi bi án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận the thích hợp đang hiện diện.

63. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 
khi y chưa phát sanh được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo 
[Tỳ-khưu]5 được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết 
là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết 
là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ 
làm chảy máu [đức Phật], được biết là kẻ lưỡng căn, thì hội chúng là chủ quản.

64. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp vi Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại ra đi, nên trao cho vi nhận thế 
thích hợp đang hiện diện.

65. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại hoàn tục, từ trần, được biết là 
[xuống] Sa-di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, thì hội chúng là chủ quản.

66. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia thì được biết là vị bi điên, được 
biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về 
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việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
được biêt là vị bi án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác9 nên trao cho vị nhận 
thế thích hợp đang hiện diện.

67. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khxru đã sống qua mùa [an cư] mưa 
khi y đã được phát sanh, nhưng chưa phân chia được biết là kẻ vô căn, được 
biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khxru]5 được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được 
biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ 
giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni? được biết là kẻ chia rẽ hội 
chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật], được biết là kẻ lưỡng căn, thì 
hội chúng là chủ quản.

68. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm [nói rằng]: "Chúng tôi dâng y đến hội 
chúng.,, [Y] ấy là của hội chúng.

69. Này các Tỳ~khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ấy [nói rằng]: "Chúng tôi dâng y đến 
hội chiing." [Y] ấy là của hội chúng.

70. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm [nói răng]: "Chúng tôi dâng y đên 
nhóm.,, [Y] ấy là riêng của nhóm.

71. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ấy [nói rằng]: "Chúng tôi dâng y đến 
nhóm.^, [Y] ấy là riêng của nhóm.

72. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] 
mưa và y đã được phát sanh nhưng chưa chia phan thì hội chúng bi chia rẽ. Nên 
chia đông đêu cho tát cả.

73. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Revata gởi y cho Đại đức Sāriputta qua tay của 
vị Tỳ-khưu nọ [nói rằng]: 6<Hãy trao y này đến vị Trưởng [角O." Sau đó, ở khoảng 
giữa đường đi, vị Tỳ-khưu ấy đã lấy y ấy do sự thân thiết với Đại đức Revata. Sau 
đó5 Đại đức Revata đã đích thân đi đen Đại đức Sāriputta và hỏi rang:

-Thưa ngài, tôi đã gởi y cho ngài Trưởng lão. Y ấy đã đến chưa?
—Này Sư đệ, ta không nhìn thấy y ấy.
Sau đó, Đại đức Revata đã nói với vị Tỳ-khưu ây điêu này:
-Này Đại đức5 tôi đã gởi y của ngài Trưởng lão qua tay của Đại đức. Y ấy 

đâu rồi?
一 Thưa Đại đức, tôi đã lấy y ấy do sự thân thiết với Đại đức.
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74. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khmi gởi y qua tay của vị Tỳ-khiru 

[nói rằng]: "Hãy trao y này đến vị tên [như v备y]." ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy lấy [y ấy] do sự thân thiết với vi gởi đi; [y] đã được lấy đúng đắn. Vị ấy lấy 
[y ấy] do sự thân thiết với vi sẽ nhận; [y] đã được lấy sai trái.

75. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru gởi y qua tay của vi Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Hãy trao y này đến vị tên [như vầy]."ở khoảng giữa đường đi, vi 
ấy lấy [y ấy] do sự thân thiết với vị sẽ nhận; [y] đã được lấy sai trái. Vị ấy lấy 
[y ấy] do sự thân thiết với vị gởi đi; [y] đã được lây đúng đan.

76. Này các Tỳ-khmi, trường hợp vị Tỳ-khưu gởi y qua tay của vị Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Hãy trao y này đến vị tên [như vầy].,, ở khoảng giữa đường đi, vị 
ây nghe rằng: gởi [y] đã từ trần” roi xác đinh y của người đã chết là thuộc 
vê vi [gởi] ây; [y] đã được xác định đúng đắn. Vị ây lấy [y ấy] do sự thân thiết 
với vị sẽ nhận; [y] đã được lấy sai trái.

77. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu gởi y qua tay của vị Tỳ-khiru 
[nói rằng]: "Hãy trao y này đến vị tên [như v备y]." ở khoảng giữa đường di, vi 
ấy nghe rằng: sẽ nhận [y] đã từ trần,, rồi xác định y của người đã chết là 
thuộc về vi [đã từ trần] ấy; [y] đã được xác đinh sai trái. Vị ấy lấy [y ấy] do sự 
thân thiết với vị gởi; [y] đã được lấy đúng đắn.

78. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru gởi y qua tay của vị Tỳ-khưu 
[nói rang]: "Hãy trao y này đen vị tên [như vầy].99 ở khoảng giữa đường di, vị 
ấy nghe rằng: "Cả hai đã từ trẩn" rồi xác đinh y của người đã chết là thuộc về 
vị gởi đi; [y] đã được xác định đúng đắn. Vị ấy xác định y của người đã chết là 
thuộc về vi sẽ nhận; [y] đã được xác đinh sai trái.

79. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru gởi y qua tay của vị Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Tôi cho y này đến vi tên [như vầy].” ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy lấy [y ấy] do sự thân thiết với vị gởi; [y] đã được lấy sai trái. Vị ấy lấy [y ấy] 
do sự thân thiết với vị sẽ nhận; [y] đã được lay đúng đan.

80. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu gởi y qua tay của vi Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Tôi cho y này đến vị tên [như v备y]." ở khoảng giữa đường đi, vị ấy 
lấy [y ấy] do sự than thiết với vi sẽ nhận; [y] đã được lấy đúng đắn. Vị ấy lấy [y 
ấy] do sự thân thiết với vi gởi; [y] đã được lấy sai trái.

81. Này các Tỳ-khiru, trường hợp vị Tỳ-ldiưu gởi y qua tay của vị Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Tôi cho y này đến vị tên [như v备y].” ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy nghe rằng: “vj gởi [y] đã từ trẩn" rồi xác định y của người đã chết là thuộc 
ve vi ấy; [y] đã được xác đinh sai trái. Vị ấy lay [y ấy] do sự thân thiết với vị sẽ 
nhận; [y] đã được lấy đúng đắn.

82. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp vị Tỳ-khưu gởi y qua tay của vị Tỳ-khun 
[nói rằng]: "Tôi cho y này đến vị tên [như vầy]." ở khoảng giữa đường đi, vị ấy 
nghe rằng: sẽ nhận [y] đã từ trẩn" rồi xác định y của người đã chết là thuộc 
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vê vị ây; [y] đã được xác định đúng dăn. Vị ây lây [y áy] do sự thân thiêt với vị 
gởi; [y] đã được lấy sai trái.

83. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu gởi y qua tay của vi Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Tôi cho y này đến vị tên [như vầy]." ở khoảng giữa đường di, vị ấy 
nghe rằng: "Cả hai đã từ trần" rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vi 
gởi đi; [y] đã được xác định sai trái. Vị ấy xác định y của người đã chết là thuộc 
về vi sẽ nhận; [y] đã được xác định đúng đắn.

84. Này các Tỳ-khưu5 có tám tiêu đề về việc phát sanh y: [Thí chủ] dâng 
trong ranh giới, dâng theo sự thỏa thuận, dâng theo sự thông báo về vật thực, 
dâng đến hội chúng, dâng đến cả hai hội chúng [Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni]5 dâng 
đến hội chúng đã sống qua mùa [an cư] mưa, dâng sau khi đã thông báo, dâng 
đến cá nhân.

85. [Thí chủ] dâng trong ranh giới: Có bao nhiêu vị Tỳ-khưu đang ở trong 
ranh giới thì nên được chia bởi các vị ấy.

86. [Thí chủ] dâng theo sự thỏa thuận: Nhiều trú xứ có sự thọ lãnh chung, 
khi được dâng ở một trú xứ thì được dâng cho tất cả.

87. [Thí chủ] dâng theo sự quy định về vật thực: Các sự hộ độ thường xuyên 
được thực hiện đến hội chúng ở nơi nào thì dâng ở nơi ấy.

88. [Thí chủ] dâng đến hội chúng thì nên được chia phần bởi hội chúng 
đang hiện diện.

89. [Thí chủ] dâng đến cả hai hội chúng: Dầu cho có nhiều Tỳ-khưu mà có 
một Tỳ-khưu-ni cũng nên được chia một nửa. Dầu cho có nhiều Tỳ-khưu-ni mà 
có một Tỳ-khưu cũng nên được chia một nửa.

90. [Thí chủ] dâng đến hội chúng đã sống qua mùa [an cư] mưa: Có bao 
nhiêu vị Tỳ-khiru đã sống qua mùa [an cư] mưa ở trú xứ ấy thì nên được chia 
bởi các vi ấy.

91. [Thí chủ] dânẹ sau khi đã thông báo về cháo, hoặc về bữa ăn9 hoặc về 
vật thực cứng, hoặc vê y, hoặc về chỗ trú ngụ, hoặc về dược phẩm.

92. [Thí chủ] dâng đến cá nhân và [nói rằng]: "Tôi dâng y này đến vị tên
[như vầy]?9 •

Dứt chương UY phục” l我 thứ tám.

Trong chương này có chín mươi sáu sự việc 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Viên thị trưởng thành Rājagaha đã nhìn thây nàng kỹ nữ ở Vesālī, sau khi 
trở về lại thành Rājagaha đã báo điều ấy đến đức vua.

2. Người con trai của nàng Sālavatī chính là con [nuôi] của Ābhāya. Được 
hỏi bởi vị vương tử là "còn sống kh6ng?” nên gọi tên là "Jīvaka.
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3. Chính người ấy đã đi đến thành Takkasilâ, đã học xong trở thành đại y sĩ, 
đã tiêu trừ bệnh đã bảy năm bằng việc làm ở mũi.

4. [Jīvaka] đã trị dứt bệnh rò rỉ của đức vua băng liêu thuôc thoa. [Đức vua 
bảo:] "Hãy phục vụ cho trẫm, các cung phi, đức Phật và hội chilng."

5. Và nhà đại phú thành Rājagaha, chứng xoăn ruột đã được chữa tri. [Jīvaka] 
đã tiêu trừ bệnh trâm trọng của đức Vua Pajjota băng việc uông bơ lỏng.

6. Chức vụ và xấp vải xứ Sivi, [Jīvaka] đã bảo thoa dầu cho [cơ thể] bị tiết 
ra dịch chất dơ, liều thuốc xổ ba mươi lần với ba nắm sen.

7. Khi [đức Phật] đã trở lại bình thường, [Jīvaka] đã thỉnh cầu điều ước 
muốn. Và Ngài đã thọ nhận xấp vải xứ Sivi. Và đức Như Lai đã cho phép y là 
vật thí của gia chủ.

8. ở xứ sở Rājagaha nhiều y đã được phát sanh. Tấm vải choàng, luôn cả 
tấm vải choàng bằng tơ lụa, tấm choàng lông, [tấm mền len] trị giá nửa kāsi.

9. Và nhiêu [y] đủ loại, sự biêt đủ, vê các vị không chờ và các vi chờ, vào 
trước tương tợ vào sau, sự thỏa thuận, họ đã mang về lại.

10. Kho chứa và không được bảo quản, các vị bãi nhiệm cũng tương tợ y 
như thế, được dồi dào và cảnh náo động, nên chia như thế nào, nên cho như 
thế nào.

11. Của bản thân, với phần nhiều hơn, phần chia [về y], nên cho thế nào? 
Với phân và nước lạnh, để trào ra, vi không biết.

12. Trong khi đổ ra và chậu nhuộm, trong cái đĩa và ở nền đất, loài mối, ở 
giữa, chúng bi sờn, một bên và với [y] bị cứng.

13. [Các y] bi thô, không cat, được két nôi băng những khoảnh vuông vức. 
Ngài đã nhìn thấy các vị ôm đồm [với các y]. Sau khi suy xét, đấng Hiền Sĩ 
dòng Sakyā đã cho phép ba y.

14. Với y phụ trội khác, đã được phát sanh và luôn cả y bị rách. [Mây 
đen] bôn châu lục, bà [Visākhā] đã thỉnh câu điêu ước muôn đê được dâng vảir r
choàng [tăm] mưa.

15. Vị vãng lai, vị xuất hành, vị bị bệnh và vị nuôi bệnh, dược phẩm, cháo 
thường xuyên và vải choàng tăm [các Ni]. [Thức ăn] hảo hạng, [vật lót ngôi] 
quá nhỏ.

16. Ghẻ sân sùi, [khăn lau] mặt, sợi lanh, được đây đủ5 việc chú nguyện, tôi 
thiểu, đã được làm, là nặng nề, có góc bị thừa, chỉ bi xổ ra.

17. [Các mảnh vải] bị bung ra, làm không đủ, vải khác loại và có nhiều 
[y], rừng Andhavana, thiếu sự ghi nhớ, một minh, mùa [an cư] mưa và trong 
mùa khác.

18. Hai vị là anh em, ở Rājagaha, vị Upananda, lại ở hai nơi, bệnh kiết lỵ, 
vị bị bệnh, cả hai vị và luôn cả các vật thuộc về vị bệnh.
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只 7 M r A 5 \ //x，、 r /\19. Vi lõa thê, cỏ kusa, vỏ cây, tâm ván gô và mên dệt băng tóc, lông ngựa 
và cánh chim cú5 da linh dương, sợi của cây akka.

20. Sợi của cây makaci, màu xanh và màu vàng, màu đỏ [máu] và màu tím, 
màu đen, màu đỏ tía, màu hông và đường viên không cát là tương tợ.

21. Đường viền rộng, vẽ bông hoa, rắn hổ mang, áo choàng ngắn, sợi vỏ 
cây và khăn xếp đội đau, khi chưa được phát sanh, vị ra đi, cho đến phần hội 
chúng bị chia rẽ.

22. Họ dâng đến nhóm, đến hội chúng, Đại đức Revata đã gởi đi, vi lấy do 
thân thiết, vị chú nguyện, tám tiêu đề về y.

—ooOoo—





IX. CHƯƠNG CAMPĀ

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Campā, ở bờ hồ sen Gaggarā. Vào 
lúc bấy giờ, ở xứ sở Kâsi có ngôi làng tên là Vāsabha. ở đó có vị Tỳ-khưu tên 
Kassapagotta, là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, đã có sự nỗ lực [nghĩ 
rằng]: “Làm thế nào để các vi Tỳ-khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến, các 
vị Tỳ-khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, và trú xứ này có thể đạt 
được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển?^^

2. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu trong khi đi du hành ở xứ Kãsi đã 
đến trú ngụ tại làng Vâsabha. Tỳ-khưu Kassapagotta đã nhìn thấy các vị Tỳ- 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đem lại 
nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân, roi đi ra đón, tiêp rước y bát, hỏi 
dâng nước uống, thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm [của các vi ấy], và cũng đã 
thực hiện sự no lực ve van đe chao, ve vạt thực cứng va ve bữa ăn nữa.

3. Khi áy, các vi Tỳ-khưu vãng lai áy đã bàn bạc điêu này: "Này các Đại 
đức, vi Tỳ-khưu thường trú này tót thật! Vị ây đã thực hiện sự nô lực trong việc 
tắm [của chúng ta], và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng và về bữa ăn nữa. Này các Đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc định 
cư ngay tại nơi đây, ở làng Vasabha?5 Sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai ấy đã sắp 
xép việc đinh cư ngay tại nơi ây, ở làng Vāsabha.

4. Khi ấy, Tỳ-khưu Kassapagotta đã khởi ý điều này: "Sịt mệt nhọc vì việc 
đi đến của các vị Tỳ-khưu vãng lai này [nay] đã được lắng dịu. Các vị này 
[trước đây] không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ 
đi khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những 
người khác gia tộc, và sự gợi ý [yêu cầu] lại không được mọi người hoan hỷ. 
Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng và về 
bữa ăn nữp?" Vị ấy đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng và về bữa ăn nữa.

5. Sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai đã bàn bạc điều này: "Này các Đại dức, 
trước đây, vị Tỳ-khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm [của 
chúng ta], và cũng đã thực hiện sự nô lực vê vân đê cháo, vê vật thực cứng và vê 
bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về 
vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Này các Đại đức, giờ đây vị Tỳ-khưu thường 
trú này đã trở nên hư hỏng. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy phạt án treo vị 
Tỳ-khưu thường tru.,,
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6. Sau đó5 các vi Tỳ-khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với Tỳ-khưu 
Kassapagotta điêu này:

一 Này Đại đức, trước đây, chính Đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong việc 
tắm [của chúng tôi], và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng và về bữa ăn nữa. Hiện nay, Đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn 
đề cháo, về vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội. 
Đại đức có nhận thấy tội ấy không?

一 Này các Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.
r * A ■

7. Khi ây, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã phạt án treo vị Tỳ-khưu Kassapagotta 
vê việc không nhìn nhận tội. Khi ây, Tỳ-khiru Kassapagotta đã khởi ý điêu này: 
"Thật sự ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay không phải tội, ta 
có phạm tội hay không phạm, và ta đã bi án treo hay không bi án treo, đúng 
Pháp hay không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được 
duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campā và hỏi đức Thế 
Tôn về sự việc my?”

8. Sau đó, Tỳ-khưu Kassapagotta đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát ra đi
về phía Campā. Tuần tự, vị ấy đã đến Campā gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
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9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với 

các vị Tỳ-khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với Tỳ-khưu Kassapagotta 
điêu này:

一 Này Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này Tỳ-khưu, ngươi từ đâu 
đến vậy?

10. 一 Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 
Và bạch Ngài, con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch Ngài, trong xứ sở Kâsi có 
ngôi làng tên là Vâsabha. ở đó, con là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, 
đã có sự nỗ lực [nghĩ rằng]: "Làm thế nào để các vị Tỳ-khiru hiền thiện chưa đi 
đến có thể đi đến, các vị Tỳ-khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, 
và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng và sự phát triển?,,

11. Bạch Ngài, sau đó có nhiều vi Tỳ-khưu trong khi đi du hành ở xứ sở 
Kâsi đã đến trú ngụ tại làng Vâsabha. Bạch Ngài, con đã nhìn thấy các vi Tỳ- 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đem lại 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đi ra tiếp rước y bát, dâng nước 
uông, thực hiện sự nô lực trong việc tăm [của các vị áy], và cũng đã thực hiện 
Sự nô lực vê vân đê cháo, vê vật thực cứng và vê bữa ăn nữa.

12. Bạch Ngài, khi ây, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã bàn bạc điêu này: 
“Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự 
nỗ lực trong việc tắm [của chúng ta], và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề 
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cháo, về vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Này các Đại đức, vậy thì chúng ta hãy 
sắp xếp việc đinh cư ngay tại nơi dây, ở làng v互sabha.” Bạch Ngài, sau đó, các 
vị Tỳ-khưu vãng lai ấy đã sắp xếp việc đinh cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vâsabha.

13. Bạch Ngài, khi ấy, con đây đã khởi ý điều này: “Sịt mệt nhọc vì việc đi 
đến của các vị Tỳ-khưu vãng lai này [nay] đã được lắng dịu. Các vị này [trước 
đây] không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ đi khất 
thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những người khác 
gia tộc, và sự gợi ý [yêu cầu] lại không được mọi người hoan hỷ. Hay là ta sẽ 
không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng và về bữa ăn nữa?” 
Bạch Ngài, con đây đã không thực hiện sự nô lực vê vân đê cháo, vê vật thực 
cứng và về bữa ăn nữa.

14. Bạch Ngài, sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: 
"Này các Đại đức, trước đây, chính vi Tỳ-khưu thường trú này đã thực hiện sự 
nỗ lực trong việc tắm [của chúng ta] và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề 
cháo, vê vật thực cứng và vê bữa ăn nữa. Bây giờ, vi này đây không thực hiện 
Sự nô lực vê vân đê cháo, vê vật thực cứng và vê bữa ăn nữa. Này các Đại đức, 
giờ đây vị Tỳ-khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các Đại đức, vậy 
chúng ta hãy phạt án treo vi Tỳ-khưu thường trú."

15. Bạch Ngài, sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói 
với con điều này: uNày Đại đức, trước đây, Đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong 
việc tăm [của chúng tôi] và cũng đã thực hiện sự nô lực vê vân đê cháo, vê vật 
thực cứng và về bữa ăn nữa. Bây giờ, Đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực về 
vân đê cháo, vê vật thực cứng và vê bữa ăn nữa. Này Đại đức, Đại đức đã phạm 
tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy kh6ng?” "Này các Đại đức, không có tội gì ở 
tôi để tôi có thể nhận thấy.^,

16. Bạch Ngài, khi ây, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã phạt án treo vê việc 
không nhìn nhận tội đến con. Bạch Ngài, con đây đã khởi ý điều này: "Thật sự 
ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay không phải tội, ta có phạm 
tội hay không phạm, và ta đã bi án treo hay không bị án treo, đúng Pháp hay 
không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được duy trì hay 
không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campā và hỏi đức Thế Tôn về sự 
việc này?" Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến.

17. 一 Này Tỳ-khưu, việc ấy là vô tội, việc ấy không phải là tội. Ngươi là 
không có tội, ngươi không có phạm tội. Ngươi là không bị án treo, ngươi không 
CÓ bị án treo. Ngươi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thê sửa đôi, không 
đáng được duy trì. Này Tỳ-khưu, ngươi hãy đi và hãy sắp xếp việc đinh cư ngay 
tại nơi ấy, ở làng Vâsabha.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi vị Tỳ-khưu Kassapagotta nghe theo đức Thế Ton, đã từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi về làng Vâsabha.
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18. Khi ấy, các vi Ty-khxru vãng lai ấy đã khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên 
sự ân hận: "Thật là bất lợi cho chúng ta, thật là không có lợi ích cho chúng ta,
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roi chúng ta sẽ gặt quả xâu, roi chúng ta sẽ không được quả tót, là việc chúng 
ta đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đen vị Tỳ-khưu trong 
sạch không có phạm tội. Này các Đại dức, vậy chúng ta hãy đi Campā và trình 
bao tội lỗi là tội loi, ở nơi đưc Thế T6n.”

19. Sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã thu xép chô trú ngụ roi câm y bát 
ra đi về hướng Campā. Theo tuần tự, các vị ấy đã đến Campā gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

20. Điều này đã trở thành thông lệ của 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:

一 Này các Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi từ đâu đi đen vậy?

一 Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch Ngài, trong xứ sở Kâsi 
có ngôi làng tên là Vãsabha. Bạch Thế Tôn, chúng con từ nơi đó đi đến.

一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã phạt án treo vi Tỳ-khưu thường trú có 
phải không?

- Bạch Thế Tôn, thưa phải.
一 Này các Tỳ-khưu, dựa trên cơ sở gì vậy, dựa vào nguyên nhân gì vậy?
一 Bạch Thế Tôn, không có cơ sở, không có nguyên nhân.
21. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích 

dáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Vì sao 
những kẻ rồ dại các ngươi lại phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên 
nhân đến vị Tỳ-khưu trong sạch không có phạm tội? Này những kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khưu, không nên phạt án treo không có cơ sở, không có 

nguyên nhân đến vị Tỳ-khưu trong sạch không có phạm tội; vị nào phạt án treo 
thì phạm tội Dukkata.

22. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một 
bên vai, quỳ xuống đê đầu ở các bàn chân của đức Thế Tôn, rồi nói với đức Thế 
Tôn điều này:

-Bạch Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy chúng con, khiến chúng con như là 
ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên chúng con đã phạt án 
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treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị Tỳ-khưu trong sạch không 
có phạm tội. Bạch Ngài, đối với chúng con dây, xin đức Thế Tôn ghi nhận tội 
lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương lai.

一 Này các Tỳ-khưu, đúng như vậy. Tội lôi đã chiêm ngự lây các ngươi, 
khiến các ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức 
nên các ngươi đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị 
Tỳ-khưu trong sạch không có phạm tội. Và này các Tỳ-khưu, chính từ việc đó, 
các ngươi đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp, chúng ta 
ghi nhận điều ấy cho các ngươi. Này các Tỳ-khưu5 chính điều này là sự tiến bộ 
trong Luật của bậc Thánh: "Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa 
đổi đúng theo pháp, sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai."

23. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở Campā thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vi thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất 
sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm 
có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp; chỉ 
một vị phạt án treo một vi, chỉ một vi phạt án treo hai vi, chỉ một vị phạt án treo 
một số vị, chỉ một vi phạt án treo hội chúng; chỉ hai vi phạt án treo một vi, chỉ 
hai vị phạt án treo hai vi, chỉ hai vi phạt án treo một số vị, chỉ hai vị phạt án treo 
hội chúng; chỉ một số vi phạt án treo một vi, chỉ một số vị phạt án treo hai vị, 
chỉ một số vị phạt án treo một số vị? chỉ một số vi phạt án treo hội chúng; hội 
chúng cũng phạt án treo hội chúng.

24. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ・..(nt)..・ các vi ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu ở Campā lại thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất 
sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm 
có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp; chỉ 
một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vi, chỉ một vị phạt án treo 
một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng; chỉ hai vị phạt án treo một vị, chỉ 
hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vi phạt án treo một số vị, chỉ hai vị phạt án treo 
hội chúng; chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ một số vị phạt án treo hai vị, 
chỉ một số vi phạt án treo một số vị9 chỉ một số vị phạt án treo hội chúng; hội 
chúng cũng phạt án treo hội chiing?"

25. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu9 nghe nói các Tỳ-khưu ở Campā thực hiện các hành sự 

như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ...(nt)... hội chúng 
cũng phạt án treo hội chúng, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
26. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không 

hợp lẽ, không thích dáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
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nên làm. Vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thực hiện các hành sự như thế này: Các 
vi thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ...(nt)..・ hội chúng cũng phạt án treo 
hội chúng?

27. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt).

9 . A

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại và bảo các Tỳ-khmi răng:
-Này các Tỳ-khưu5 nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành 

sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không 
nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành 
sự và không nên thực hiện. Chỉ một vi phạt án treo một vị không là hành sự và 
không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo hai vị không là hành sự và không 
nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo một số vị không là hành sự và không nên 
thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên 
thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực 
hiện. Chỉ hai vị phạt án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. 
Chỉ hai vị phạt án treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ 
hai vi phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ 
một số vị phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một 
số vị phạt án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị 
phạt án treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị 
phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Hội chúng 
cũng phạt án treo hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện.

28. Này các Tỳ-khưu9 đây là bốn loại hành sự: Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự họp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự hợp nhất 
đúng Pháp.

29. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm sai Pháp. Này 
các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có bản chất phe nhóm, có thể 
sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các Tỳ-khiru, hành sự như thế không nên 
thực hiện và hành sự như thế không được Ta cho phép.

30. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất sai Pháp. Này 
các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì. Này các Tỳ-khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành 
sự như thế không được Ta cho phép.

31. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm đúng Pháp. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không 
đáng được duy trì. Này các Tỳ-khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và 
hành sự như thế không được Ta cho phép.
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32. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất đúng Pháp. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chất đúng Pháp, có bản chất hợp nhất, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các Tỳ-khưu5 hành sự như thế nên 
được thực hiện và hành sự như thế được Ta cho phép. Này các Tỳ-khưu, do đó ở 
đây, chúng ta sẽ thực hiện hành sự như thế, tức là "c6 sự hợp nhất đúng Pháp.” 
Này các Tỳ-khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thế.

33. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp; thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện hành sự 
thiêu lời tuyên bô có lời đê nghị, thực hiện hành sự thiêu lời đê nghị và thiêu 
cả lời tuyên bố; thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành sự nghịch 
với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo sư; thực hiện hành 
sự đã bi chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì.

34. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, ・..(nt)... các vi ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vi thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp; thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện hành sự 
thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị và thiếu 
luôn lời tuyên bố; thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành sự nghịch 
với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo sư; thực hiện hành 
Sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thê sửa đôi, không đáng 
được duy tri?”

35. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành 

sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ...(nt)... thực hiện 
hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không 
đáng được duy trì, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
36. Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại và bảo các Tỳ-khưu rằng:
- Này các Tỳ-khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành 

sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không 
nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành 
sự và không nên thực hiện. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề nghị 
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CÓ lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các Tỳ-khưu5 
nêu hành sự là thiêu lời tuyên bô có lời đê nghị thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề nghi và thiếu luôn 
lời tuyên bo thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với 
Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với Luật không 
là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo sư 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, 
không đúng Pháp, có thê sửa đôi, không đáng được duy trì thì không là hành sự 
và không nên thực hiện.

37. Này các Tỳ-khưu, đây là sáu loại hành sự: Hành sự sai Pháp, hành sự 
phe nhóm, hành sự hợp nhất, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng Pháp.

38. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là hành sự sai Pháp? Này các Tỳ-khưu, ở 
hành sự có lời đề nghi đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với một lời đề nghi 
và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, [như thế là] hành sự sai Pháp.

39. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, [như 
thế là] hành sự sai Pháp.

40. Này các Tỳ-khưu? ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như 
thế là] hành sự sai Pháp.

41. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đe nghị, [như 
thế là] hành sự sai Pháp.

42. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với một lời đề nghi và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, [như thế 
là] hành sự sai Pháp.

43. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, [như thế là] 
hành sự sai Pháp.

44. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với ba lời đê nghi và không tuyên bô tuyên ngôn hành sự, [như thê là] 
hành sự sai Pháp.

45. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với bốn lời đề nghi và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, [như thế là] 
hành sự sai Pháp.

46. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như thế là] 
hành sự sai Pháp.
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47. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác đinh lời đề nghị, [như thế là] 
hành sự sai Pháp.

48. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với ba tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như thế là] 
hành sự sai Pháp.

49. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến làn thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với bốn tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như thế là] 
hành sự sai Pháp. Này các Tỳ-khưu, đây được gọi là hành sự sai Pháp.

50. Và này các Tỵ-khưu, tìiế nào là hành sự phe nhóm? Này các Tỳ-khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các Tỳ-khưu với số lượng cần thiết 
cho hành sự, các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận 
không được đem đến, các vi hiện diện phản đối, [như thế là] hành sự phe nhóm.

51. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cân phải gởi tùy thuận không được đem đên, các vị hiện diện phản đôi, [như 
the là] hành sự phe nhóm.

52. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cân phải gởi tùy thuận đã được đem đên, các vị hiện diện phản đôi, [như thê 
là] hành sự phe nhóm.

53. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các Tỳ- 
khưu với sô lượng cân thiêt cho hành sự, các vi ây không đên, sự tùy thuận của 
các vi cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
[như the là] hành sự phe nhóm.

54. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ tư, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vi ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vi hiện diện phản đối, [như 
thế là] hành sự phe nhóm.

55. Này các Tỳ-khưu? nếu ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ tư, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như thế 
là] hành sự phe nhóm. Này các Tỳ-khưu, đây được gọi là hành sự phe nhóm.

56. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là hành sự hợp nhất? Này các Tỳ-khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các Tỳ-khưu với số lượng cần thiết 
cho hành SỊT, các vị ây đã đên, sự tùy thuận của các vi cân phải gởi tùy thuận đã 
được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, [như thế là] hành sự hợp nhất.

57. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các Tỳ- 
khưu với sô lượng cân thiêt cho hành sự, các vị ây đã đên, sự tùy thuận của các vị 
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Cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vi hiện diện không phản đối, [như 
thế là] hành sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất.

58. Này các Tỳ-khưu, thế nào là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp? 
Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ hai, [vi Tỳ-khưu] 
tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các Tỳ-khưu với 
số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của các vị cần 
phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vi hiện diện phản đối, [như thế là] 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

59. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, [vị Tỳ- 
khiru] tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác đinh lời đề nghị sau, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vi cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như 
the là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

60. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, [vị Tỳ- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác đinh lời đề nghi sau, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vi hiện diện phản đối, [như thế 
là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

61. Này các Tỳ-khiru9 nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, [vị Tỳ- 
khmi] tuyên bố tuyên ngôn, hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành SỊT, các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của 
các vi cân phải gởi tùy thuận chưa được đem đên, các vị hiện diện phản đôi, 
[như the là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

62. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ tư, [vị Tỳ- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như 
thế là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

63. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, [vị Tỳ- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn, hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các Tỳ- 
khưu với sô lượng cân thiêt cho hành SỊT, các vị ây đã đên, sự tùy thuận của các 
vi cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như thế 
là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu, đây được gọi 
là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

64. Này các Tỳ-khưu5 thế nào là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp? 
Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, [vị Tỳ-khưu] 
tuyên bố tuyên ngôn, hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các Tỳ-khưu 
với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần 
phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, [như thế 
là] hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp.
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65. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, [vị Tỳ- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác đinh lời đề nghi sau, các Tỳ- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự5 các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vi hiện diện không phản đối, 
[như thế là] hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu9 đây 
được gọi là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp.

66. Này các Tỳ-khưu, thế nào là hành sự hợp nhất đúng Pháp? Này các Tỳ- 
khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, [vị Tỳ-khưu] xác định lời đề 
nghị trước và thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự sau, các Tỳ-khưu 
với sô lượng cân thiêt cho hành sự, các vị ây đã đên, sự tùy thuận của các vị cân 
phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, [như thế 
là] hành sự hợp nhất đúng Pháp.

67. Này các Tỳ-khiru5 nếu ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ tư, [vị Tỳ- 
khưu] xác định lời đề nghị trước và thực hiện hành sự với ba tuyên ngôn hành 
sự sau, các Tỳ-khưu với số lượng cần thiết cho hành SỊT, các vị ấy đã đến, sự 
tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện 
không phản đối, [như the là] hành sự hợp nhất đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu? 
đây được gọi là hành sự hợp nhất đúng Pháp.

68. Có năm hội chúng: Hội chúng Tỳ-khmi với nhóm bốn vị, hội chúng 
Tỳ-khưu với nhóm năm vị, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm mười vị, hội chúng 
Tỳ-khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm trên hai mươi vị.

69. Này các Tỳ-khưu, ở đây, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm bốn vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
ba hành sự: Tu lên bậc trên, lễ Pavāranā và sự giải tội.

70. Này các Tỳ-khưu, ở đây, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm năm vị này có 
the thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại 
trừ hai hành sự: Tu lên bậc trên ở các xứ sở ở trung tâm và sự giải tội.

71. Này các Tỳ-khưu, ở đây, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm mười vị này có 
thể thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại 
trừ một hành sự là sự giải tội.

72. Này các Tỳ-khưu, ở đây, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm hai mươi vị này 
có thể thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự.

73. Này các Tỳ-khưu? ở đây, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm trên hai mươi vi 
này có thê thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhát tát cả các loại hành sự.

74. Này các Tỳ-khưu5 nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ 
tư là Tỳ-khưu-ni, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vi thứ tư 
là cô Ni tu tập sự5 mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. ...(nt)... có vị thứ tư là Sa-di, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
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không nên thực hiện. Có vị thứ tư là Sa-di-ni, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thứ tư là vị đã xả bỏ sự học tập, mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là 
vị bị phạm tội cực nặng, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. Có vi thứ tư là vị bi án treo về việc không nhìn nhận tội, mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị 
bi án treo về việc không sửa chữa lỗi, mà thực hiện hành sự thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo ve việc không từ bỏ tà 
kiến ác, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có 
vị thứ tư là kẻ vô căn, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], mà thực hiện hành sự 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thứ tư là kẻ đã đi theo ngoại 
đạo, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị 
thứ tư là loài thú, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết mẹ, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết cha, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thứ tư là kẻ giết A-la-hán, mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thứ tư là kẻ 
làm nhơ Tỳ-khưu-ni, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ chia rẽ hội chúng, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm chảy máu [đức Phật], 
mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư 
là kẻ lưỡng căn, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là vị không đồng cộng trú, mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng ở ranh giới khác, mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng 
trên không trung nhờ vào thần thông, mà thực hiện hành sự thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Nêu hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị 
ấy là vị thứ tư, thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Công việc của nhóm bốn vị.

75. Này các Tỳ-khưu5 nếu hành sự là công việc của nhóm năm vi có vi thứ 
năm là Tỳ-khưu-ni, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị 
thứ năm là cô Ni tu tập sự, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. ...(nt)... có vị thứ năm là Sa-di, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có 
vị thứ năm là Sa-di-ni? mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ năm là vị đã xả 
bỏ sự học tập, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vi thứ năm là vi bi phạm tội cực 
nặng, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ năm là vi bi án treo về việc không 
nhìn nhận tội, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vi thứ năm là vi bị án treo về 
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việc không sửa chữa lỗi, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ năm là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ năm 
là kẻ vô căn, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ năm là kẻ trộm tướng mạo 
[Tỳ-khưu], mà thực hiện hành sự ・..(nt)…có vị thứ năm là kẻ đã đi theo ngoại 
đạo, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là loài thú5 mà thực hiện hành 
sự ...(nt)..・ có vi thứ năm là kẻ giết mẹ, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ 
năm là kẻ giết cha, mà thực hiện hành sự ...(nt)…có vị thứ năm là kẻ giết A-la- 
hán, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ năm là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, mà 
thực hiện hành sự ・..(nt)..・ có vị thứ năm là kẻ chia rẽ hội chúng, mà thực hiện 
hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ làm chảy máu [đức Phật], mà thực hiện 
hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ lưỡng căn, mà thực hiện hành sự ...(nt)…có 
vi thứ năm là vị không đồng cộng trú, mà thực hiện hành sự ...(nt)…có vị thứ 
năm đứng ở ranh giới khác, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ năm đứng 
trên không trung nhờ vào thần thông, mà thực hiện hành sự ...(nt)... Hội chúng 
thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vi thứ năm, thì không là hành sự và 
không nên thực hiện.

Công việc của nhóm năm vị.

76. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vi thứ 
mười là Tỳ-khưu-ni? mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các Tỳ-khưu5 nếu hành sự là công việc của nhóm mười vi có vi 
thứ mười là cô Ni tu tập sự, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. ...(nt)... Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị 
thứ mười, thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Công việc của nhóm mười vi.

77. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị có 
vị thứ hai mươi là Tỳ-khưu-ni, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Này các Tỳ-khưu5 nếu hành sự là công việc của nhóm hai 
mươi vị có vi thứ hai mươi là cô Ni tu tập sự, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. ...(nt)... có vị thứ hai mươi là Sa-di, mà 
thực hiện hành sự...(nt)... có vị thứ hai mươi là Sa-di-ni, mà thực hiện hành 
sự ・..(nt)... có vi thứ hai mươi là vi đã xả bỏ sự học tập, mà thực hiện hành sự 
・..(nt)..・ có vị thứ hai mươi là vị bị phạm tội cực nặng, mà thực hiện hành sự 
・..(nt)... có vi thứ hai mươi là vị bi án treo về việc không nhìn nhận tội, mà 
thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không sửa 
chữa lỗi, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ hai mươi 
là kẻ vô căn, mà thực hiện hành sự...(nt)... có vi thứ hai mươi là kẻ trộm tướng 
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mạo [Tỳ-khưu]? mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ hai mươi là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ hai mươi là loài thú mà 
thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai mươi là kẻ giết mẹ mà thực hiện hành 
sự ...(nt)... có vi thứ hai mươi là kẻ giết cha, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có 
vị thứ hai mươi là kẻ giết A-la-hán, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vị thứ 
hai mươi là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni5 mà thực hiện hành sự ...(nt)…có vi thứ 
hai mươi là kẻ chia rẽ hội chúng, mà thực hiện hành sự ・..(nt)..・ có vị thứ hai 
mươi là kẻ làm chảy máu [đức Phật], mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vi thứ 
hai mươi là kẻ lưỡng căn, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vi thứ hai mươi là 
vi không đồng cộng trú, mà thực hiện hành sự ...(nt)..・ có vi thứ hai mươi đứng 
ở ranh giới khác, mà thực hiện hành sự ...(nt)・.. có vi thứ hai mươi đứng trên 
không trung nhờ vào thần thông, mà thực hiện hành sự …(nt)..・ Hội chúng thực 
hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vi thứ hai mươi, thì không là hành sự và 
không nên thực hiện.

Công việc của nhóm hai mươi vi.

1. Này các Tỳ-khưu, nêu [hội chúng có] vi đang chịu hình phạt Parivãsa 
là vị thứ tư mà ban cho hình phạt Parivâsa. đưa về lại [hình phạt] ban dầu, ban 
cho hình phạt Mãnatta, có vi ấy là vị thứ hai mươi, mà giải tội thì không là hành 
sự và không nên thực hiện.

Này các Tỳ-khưu, nếu [hội chúng có] vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại [hình phạt] ban đau mà ban cho hình phạt Parivãsa. đưa ve lại [hình phạt] 
ban đầu, ban cho hình phạt Mânatta. có vi ấy là vị thứ hai mươi, mà giải tội thì 
không là hành sự và không nên thực hiện.

Này các Tỳ-khưu, nếu [hội chúng có] vi thứ tư là vị xứng đáng hình phạt 
Mãnatta mà ban cho hình phạt Parivãsa, đưa về lại [hình phạt] ban đàu, ban 
cho hình phạt Mãnatta, có vị ấy là vi thứ hai mươi, mà giải tội thì không là hành 
sự và không nên thực hiện.

Này các Tỳ-khiru, nêu [hội chúng có] vị thứ tư là vị đang chịu hình phạt 
Mãnatta mà ban cho hình phạt Parỉvãsa, đưa về lại [hình phạt] ban đầu, ban 
cho hình phạt Mãnatta. có vị ấy là vị thứ hai mươi, mà giải tội thì không là hành 
sự và không nên thực hiện.

Này các Tỳ-khưu, nếu [hội chúng có] vi thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội 
mà ban cho hình phạt Parỉvâsa. đưa về lại [hình phạt] ban đầu, ban cho hình 
phạt Mãnatta. có vi ấy là vị thứ hai mươi, mà giải tội thì không là hành sự và 
không nên thực hiện.

2. Này các Tỳ-khưu, sự phản đối giữa hội chúng của một hạng người có giá 
trị, của một hạng người không có giá trị. Này các Tỳ-khưu, sự phản đối giữa hội 
chúng của hạng người nào không có giá tri? Này các Tỳ-khini, sự phản đối giữa 
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hội chúng của vi Tỳ-khưu-ni không có giá tri. Này các Tỳ-khưu, của cô Ni tu tập 
sự ・..(nt)... Này các Tỳ-khưu, của Sa-di ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của Sa-di-ni 
...(nt)... Này các Tỳ-khưu, của vị đã xả bỏ sự học tập ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, 
của vị bị phạm tội cực nặng ...(nt)..・ Này các Tỳ-khiru, của vị bi điên ・..(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, của vị bị loạn trí ・..(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của vi bị thọ kho 
hành hạ ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu? của vị bi án treo về việc không nhìn nhận tội 
・..(nt)... Này các Tỳ-khưu, của vi bị án treo về việc không sửa chữa lỗi ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, của vị bi án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác ...(nt)..・ Này 
các Tỳ-khưu, của kẻ vô căn ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của kẻ trộm tướng mạo 
[Tỳ-khưu] ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của kẻ đã đi theo ngoại đạo ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, của loài thú ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, của kẻ giết mẹ ...(nt)…Này 
các Tỳ-khưu, của kẻ giết cha ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của kẻ giết A-la-hán 
・..(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của kẻ làm nhơ Tỳ-khiru-ni ...(nt)... Này các Tỳ-khiru, 
của kẻ chia rẽ hội chúng …(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của kẻ làm chảy máu [đức 
Phật] ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, của kẻ lưỡng căn ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của 
vi không đồng cộng trú ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của vị đứng ở ranh giới khác 
...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, của vị đứng trên không trung nhờ vào thần thông 
・..(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, vi nào mà hội chúng [đang] thực hiện hành sự cho, 
sự phản đối giữa hội chúng của vi ấy không có giá trị. Này các Tỳ-khưu, sự phản 
đối giữa hội chúng của những hạng người này không có giá trị.

3. Này các Tỳ-khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào có giá 
tri? Này các Tỳ-khưu, sự phản đoi giữa hội chúng có giá trị là [sự phản đối] của 
vị Tỳ-khưu trong sạch, đồng cộng trú, đứng chung ranh giới, cho dù vị ấy chỉ 
báo cho vị Tỳ-khưu kế bên biết. Này các Tỳ-khưu, sự phản đối giữa hội chúng 
của hạng người này có giá trị.

4. Này các Tỳ-khưu, đây là hai trường hợp mời ra. Này các Tỳ-khưu, có 
người không đáng để bi sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra, một vị đã được 
mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sai.

5. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ây ra, thì [vị áy] đã bị mời ra sai? Này các Tỳ-khưu5 trường 
hợp vị Tỳ-khưu là vi trong sạch, không có phạm tội, nếu hội chúng mời vị ấy ra 
thì [vi ấy] đã bị mời ra sai. Này các Tỳ-khưu, vị này được gọi là người không 
đáng đê bi sự mời ra, nêu hội chúng mời vị ây ra thì [vị áy] đã bi mời ra sai.

6. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra thì [vị ấy] đã được mời ra đúng? Này các Tỳ-khưu, 
trường hợp vi Tỳ-khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có 
giới hạn [về tội]5 sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không 
đúng đắn với hàng tại gia, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì [vi ấy] đã được mời ra 
đúng. Này các Tỳ-khưu, vị này được gọi là người không đáng để bi sự mời ra, 
nếu hội chúng mời vị ấy ra thì [vị ấy] đã được mời ra đúng.
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7. Này các Tỳ-khưu5 đây là hai trường hợp nhận vào.1 Này các Tỳ-khưu5 có 
người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, một vị 
đã được nhận vào đúng, một vi đã được nhận vào sai.

8. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận 
vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì [vị ấy] đã được nhận vào sai? Này các 
Tỳ-khưu5 kẻ vô căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận 
vào vi ấy thì [vị ấy] đã được nhận vào sai. Này các Tỳ-khưu, kẻ trộm tướng 
mạo [Tỳ-khưu] ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo ...(nt)..・ Này 
các Tỳ-khưu, loài thú ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, kẻ giết mẹ ...(nt)..・ Này các 
Tỳ-khưu, kẻ giết cha ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, kẻ giết A-la-hán …(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, kẻ chia rẽ hội 
chúng ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, kẻ làm chảy máu [đức Phật] ...(nt)... Này các 
Tỳ-khưu5 kẻ lưỡng căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận 
vào vi ấy thì [vị ấy] đã được nhận vào sai. Này các Tỳ-khxru, các vi này được 
gọi là những người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào 
các vị ấy thì [các vị ấy] đã được nhận vào sai.

9. Và này các Tỳ-khưu? thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nêu hội chúng nhận vào vị ây thì [vị áy] đã được nhận vào đúng? Này các Tỳ- 
khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận 
vào vị ấy, thì [vị ấy] đã được nhận vào đúng. Này các Tỳ-khưu, vị bị đứt bàn 
chân ...(nt)…Này các Tỳ-khưu, vị bị đứt cánh tay và bàn chân ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu? vị bị sứt tai ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vi bị sứt mũi ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, vi bị sứt tai và mũi ...(nt)... Này các Tỳ-khưu5 vị bị đứt ngón tay 
・..(nt)..・ Này các Tỳ-khưu? vi bị đứt móng tay ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vi 
bị đứt gân chân ...(nt)…Này các Tỳ-khưu5 vi có bàn tay dính liền giống cánh 
doi ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu5 vi gù lưng ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vi lùn tịt 
•・.(nt)..・ Này các Tỳ-khưu9 vi có bướu cổ ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vị bi hình 
phạt đóng dấu ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị hình phạt đánh bang roi ...(nt)..・ 
Này các Tỳ-khưu, vị bi cáo thị tầm nã ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vị bị phù chân 
voi ...(nt)... Này các Tỳ-khuru5 vị bị bệnh tram trọng ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, 
vị bôi nhọ tập thể …(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị chột mắt ...(nt)..・ Này các Tỳ- 
khưu, vị tứ chi bi co rút ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị què ...(nt)..・ Này các Tỳ- 
khưu, vị bị liệt nửa thân ...(nt)... Này các Tỳ-khưu? vị đi khập khiễng ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, vị già yếu ...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vị bi mù ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, vị bi câm ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị điếc ...(nt)..・ Này các 
Tỳ-khưu, vị bị mù và câm …(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vị bị mù và điếc ...(nt)..・ 
Này các Tỳ-khưu, vị bị câm và điếc ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị mù câm và 
điếc không đáng để được sự nhận vào. Nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì [vị ấy] 
đã được nhận vào đúng. Này các Tỳ-khưu5 các vị này được gọi là những người

Sự nhận vào (osāranam): Đe cập đến việc nhận vào trong trường hợp cho tu lên bậc trên (VìnA. v. 1147).
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không đáng đê được sự nhận vào. Nêu hội chúng nhận vào các vị ây thì [các vị 
ấy] đã được nhận vào đúng.

Tụng phẩm làng Vâsabha là phần thứ nhất

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc một vi quở trách vị ây vê việc ây: "Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thấy tội ấy không?,, Vị ấy đáp 
như vầy: "Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.,, Hội chúng 
phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu không có tội cần phải được sửa 
chữa. Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc một vị quở trách vị ây vê việc ây: "Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức hãy sửa chữa tội ấy.” Vi ấy đáp như vầy: 
"Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.,, Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không sửa chữa lỗi; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu vi, hoặc một vị quở trách vị ây vê việc ây: 
"Này Đại dức, tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ay.^ 
Vi ấy đáp như vầy: "Này Đại đức, không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ 
bỏ.59 Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; [như vậy] là 
hành sự sai Pháp.

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cân phải được sửa chữa. Hội chúng, hoặc nhiêu vi, hoặc 
một vị quở trách vị ây vê việc ây: “Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức 
có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội ay?9 Vi ấy đáp như vầy: 
"Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. Không có tội gì ở tôi 
để tôi có thể sửa chữa.^, Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận 
[tội] hay là về việc không sửa chữa [lỗi]; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị quở trách vi ấy về việc ấy: "Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại 
đức có nhận thấy tội ấy không? Tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ 
bỏ tà kiến ác ấy." Vị ấy đáp như vầy: "Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi 
có thể nhận thấy. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ b6." Hội chúng 
phạt án treo vi ấy về việc không nhìn nhận [tội] hay là về việc không từ bỏ [tà 
kiến ác]; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu không có tội cần phải được sửa 
chữa, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vi, hoặc 
một vị quở trách vị ây vê việc ây: “Này Đại dức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức 
hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến 
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ác ấy." Vị ấy đáp như vầy: "Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa 
chữa. IGiông có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ b6.” Hội chúng phạt án treo 
vị ấy về việc không sửa chữa [lỗi] hay là về việc không từ bỏ [tà kiến ác]; [như 
vậy] là hành sự sai Pháp.

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa, không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: 
"Này Đại dức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại 
đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ ta 
kiến ác ấy y Vị ấy đáp như vầy: uNày Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể 
nhận thấy. Kh6ng có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì 
ở tôi để tôi có the từ bỏ.Hội chúng phạt án treo vi ấy về việc không nhìn nhận 
[tội], hay là về việc không sửa chữa [lỗi], hay là về việc không từ bỏ [tà kiến 
ác]; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

8. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khưu có tội cần phải được nhìn nhận. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị? hoặc một vị quở trách vi ấy về việc ấy: “Này Đại đức, 
Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thấy tội ấy không?99 Vị ấy đáp như vầy: 
“Này Đại dức, đúng vậy, tôi có nhận thấy." Hội chúng phạt án treo vi ấy về việc 
không nhìn nhận tội; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu có tội cần phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiều vi, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: “Này Đại đức, 
Đại đức đã phạm tội, Đại đức hãy sửa chữa tội ấy.” Vi ấy đáp như vầy: "Này 
Đại đức, đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa.,, Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không 
sửa chữa lỗi; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru có tà kiến ác cần phải được 
từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vi, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: "Này 
Đại đức, tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy y Vi ấy 
đáp như vầy: "Này Đại dức, đúng vậy, tôi sẽ từ b6." Hội chúng phạt án treo vi 
ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; [như vậy] là hành sự sai Pháp.

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa. ...(nt)... có tội cần phải được nhìn nhận, 
có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cần phải được sửa chữa, có tà 
kiến ác cần phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cần phải được nhìn nhận, có tội cần 
phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều 
vị5 hoặc một vị quở trách vị ấy ve việc ấy: "Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, 
Đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của 
Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy." Vị ấy đáp như vầy: "Này 
Đại dức, đúng vậy, tôi có nhận thấy. Đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa. Đúng vậy, tôi 
sẽ từ b6." Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận [tội], hay là về 
việc không sửa chữa [lỗi], hay là về việc không từ bỏ [tà kiến ác]; [như vậy] là 
hành sự sai Pháp.
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12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiêu vi, hoặc một vị quở trách vi ây vê việc ây: "Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thấy tội ấy khong?95 Vi ấy đáp 
như vầy: “Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy." Hội chúng 
phạt án treo vi ấy về việc không nhìn nhận tội; [như vậy] là hành sự đúng Pháp.

13. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vi Tỳ-khưu có tội cân phải được sửa 
chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: "Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức hãy sửa chữa tội ấy." Vị ấy đáp như vầy: 
"Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.” Hội chúng phạt án treo vi ấy về 
việc không sửa chữa lỗi; [như vậy] là hành sự đúng Pháp.

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu có tà kiên ác cân phải được 
từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị5 hoặc một vị quở trách vi ấy về việc ấy: "Này 
Đại đức, tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.” Vị ấy 
đáp như vầy: "Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ b6." Hội chúng phạt 
án treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; [như vậy] là hành sự đúng Pháp.

15. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vị Tỳ-khiru có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa. ...(nt)... có tội cần phải được nhìn nhận, 
có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cần phải được sửa chữa, có tà 
kiến ác cần phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cần phải được nhìn nhận, có tội cần 
phải được sửa chữa, có tà kiên ác cân phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu 
vị, hoặc một vị quở trách vị ây vê việc ây: "Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, 
Đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của 
Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy tò bỏ tà kiến ác ấy.：' Vị ấy đáp như vầy: "Này 
Đại đức, không có tội gì ở tôi để toi có thể nhận thấy. Không có tội gì ở tôi để 
tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.99 Hội chúng 
phạt án treo vị ấy ve việc không nhìn nhận [tội], hay là ve việc không sửa chữa 
[lỗi], hay là về việc không từ bỏ [tà kiến ác]; [như vậy] là hành sự đúng Pháp.

16. Khi ấy, Đại đức upāli 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? Đại đức 
upāli đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

17. - Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện 
diện đối với hành sự càn được thực hiện với sự hiện diện, bạch Ngài có phải 
việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?

一 Này upāli, việc ấy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật.
一 Bạch Ngài, vê việc hội chúng hợp nhát thực hiện không có sự tra hỏi đôi 

với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, ...(nt)... thực hiện không có sự 
thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ...(nt)... ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành 
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Sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ...(nt)... thực hiện 
hành sự chỉ dạy đến vi xứng đáng hành sự khiển trách, ...(nt)... thực hiện hành 
sự xua đuổi đen vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivāsa đến vi xứng 
đáng hành sự án treo, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vi xứng đáng hình 
phạt Parivāsa, ...(nt)..・ ban cho hình phạt Mānatta đến vi xứng đáng việc đưa 
vê lại [hình phạt] ban đâu, ...(nt)... giải tội cho vi xứng đáng hình phạt Mānatta, 
...(nt)... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, [ ...(nt)... giải tội 
cho vị xứng đáng tu lên bậc trên], bạch Ngài có phải việc ấy là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật?

一 Này upāli, việc ấy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật.
18. Này upāli, vê việc hội chúng hợp nhát thực hiện không có sự hiện diện 

đôi với hành sự cân được thực hiện với sự hiện diện, này upāli, như thê là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức 
năng. Này Upāli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự tra hỏi đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, ...(nt)... thực hiện không có sự 
thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ...(nt)... ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vi xứng đáng với cách hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội của vi áy đên vi 
xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành 
sự khiên trách đên vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ây, ...(nt)... thực hiện 
hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ...(nt)... thực hiện hành 
sự xua đuổi đen vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ・..(nt)..・ thụrc hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivãsa đến vị xứng 
đáng hành sự án treo, ...(nt)..・ đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng hình 
phạt Parivãsa, ...(nt)... ban cho hình phạt Mãnatta đến vị xứng đáng việc đưa 
về lại [hình phạt] ban đầu, ...(nt)... giải tội cho vị xứng đáng hình phạt Mãnatta. 
...(nt)... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội,[...(nt)..・ giải tội 
cho vi xứng đáng tu lên bậc trên], này upãli, như thê là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng.

19. - Bạch Ngài, vê việc hội chúng hợp nhát thực hiện có sự hiện diện đôi 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch Ngài, có phải việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?

-Này upâli, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.
—Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi đối với 

hành sự cần được thực hiện với sự tra h6i, ...(nt)... thực hiện có sự thừa nhận đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ...(nt)..・ ban cho cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ đên vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
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...(nt)... ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội 
của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vi ấy, ...(nt)... thực hiện hành 
sự khiển trách đến vi xứng đáng hành sự khiển trách, ...(nt)... thực hiện hành sự 
chỉ dạy đen vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vi 
xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng 
hành sự án treo, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivāsa đến vi xứng đáng hình phạt 
Parivāsa, ...(nt)... đưa vê lại [hình phạt] ban đâu vị xứng đáng việc đưa vê lại 
[hình phạt] ban đầu, ...(nt)... ban cho hình phạt Mānatta đen vi xứng đáng hình 
phạt Mānatta, ...(nt)... giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)... ban phép tu 
lên bậc trên đên vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch Ngài, có phải việc áy là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?

一 Này Upāli, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.
20. Này Upāli, vê việc hội chúng hợp nhát thực hiện có sự hiện diện đôi với 

hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này upāli, như thế là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế, hội chúng không có sự vượt quá chức 
năng. Này upāli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi đối với 
hành sự cần được thực hiện với sự tra hoi, ...(nt)... thực hiện có sự thừa nhận đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ...(nt)... ban cho cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ đên vi xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
...(nt)... ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội 
của vị áy đên vị xứng đáng hành sự theo tội của vị áy, ...(nt)... thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ...(nt)... thực hiện hành sự 
chỉ dạy đen vi xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vi 
xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến vi xứng đáng 
hành sự án treo, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivāsa đến vị xứng đáng hình phạt 
Parivāsa. ...(nt)... đưa vê lại [hình phạt] ban đâu vị xứng đáng việc đưa vê lại 
[hình phạt] ban đầu, ...(nt)... ban cho hình phạt Mānatta đến vị xứng đáng hình 
phạt Mānatta. ...(nt)... giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)... ban phép 
tu lên bậc trên đến vi xứng đáng tu lên bậc trên, này Upāli, như the là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế, hội chúng không có sự vượt quá 
chức năng.

21. - Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuông đên vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng, bạch Ngài, có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật?
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一 Này Up負li, việc ấy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật.
一 Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của 

vị ấy đến vi xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự theo tội của 
vị ấy, ...(nt)... thực hiện hành sự khiển trách đến vi xứng đáng hành sự theo tội 
của vi ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự khiển 
trách, ...(nt)... thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực 
hiện hành sự xua đuổi đến vi xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực hiện hành sự chỉ 
dạy đến vi xứng đáng hành sự xua đuổi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến 
vị xứng đảng hành sự xua đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi đến vi xứng đáng 
hành sự hòa giải, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự 
hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự án treo, ...(nt)... 
ban cho hình phạt Parivāsa đến vi xứng đáng hành sự án treo, thực hiện hành sự 
án treo đến vị xứng đáng hình phạt Parivāsa. ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban 
đầu vị xứng dáng hình phạt Parivāsa, ban cho hình phạt Parỉvãsa đến vị xứng 
đáng việc đưa vê lại [hình phạt] ban đâu, ...(nt)... ban cho hình phạt Mānatta 
đến vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, đưa về lại [hình phạt] ban 
đầu vị xứng đáng hình phạt Mānatta. ...(nt)... giải tội cho vị xứng đáng hình 
phạt Mānatta, ban cho hình phạt Mānatta đen vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)... 
ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội cho vị xứng đáng 
tu lên bậc trên, bạch Ngài, có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật?

一 Này upāli, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật.
22. Này upali, vê việc hội chúng hợp nhát ban cho cách hành xử Luật khi 

không điên cuồng, đến vi xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vi xứng đáng với cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng, này Upāli, như the là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này upāli, ve việc 
hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vi ấy, ...(nt)... thực hiện hành 
sự khiển trách đen vị xứng đáng hành sự theo tội của vi ấy, thực hiện hành sự 
theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ...(nt)... thực hiện hành 
sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, thực hiện hành sự khiển trách 
đen vi xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)..・ thực hiện hành sự xua đuổi đến vị 
xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành 
sự xua đuổi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua 
đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự 
hòa giải đến vi xứng đáng hành sự án treo, ...(nt)..・ ban cho hình phạt Parỉvãsa 
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đến vị xứng đáng hành sự án treo, thực hiện hành sự án treo đến vi xứng đáng 
hình phạt Parỉvãsa. ...(nt)…đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng hình 
phạt Parivãsa, ban cho hình phạt Parivãsa đen vi xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu, ...(nt)..・ ban cho hình phạt Mãnatta đến vị xứng đáng việc 
đưa vê lại [hình phạt] ban đầu, đưa về lại [hình phạt] ban đầu vi xứng đáng hình 
phạt Mãnatta. ...(nt)…giải tội cho vi xứng đáng hình phạt Mãnatta, ban cho 
hình phạt Mãnatta đến vị xứng đáng sự giải tội,…(nt)…ban phép tu lên bậc 
trên đến vi xứng đáng sự giải tội, giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, này 
upãli, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội chúng 
có sự vượt quá chức năng.

23. 一 Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ đên vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, bạch 
Ngài, có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?

一 Này Up豆li, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.
一 Bạch Ngài, vê việc hội chúng hợp nhát ban cho cách hành xử Luật khi 

không điên cuồng đến vi xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuông, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội của vi ây đên vị xứng đáng hành sự 
theo tội của vi ây? ...(nt)... thực hiện hành sự khiên trách đên vi xứng đáng hành 
sự khiển trách, ...(nt)... thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ 
dạy, ...(nt)..・ thực hiện hành sự xua đuổi đến vi xứng đáng hành sự xua đuổi, 
...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vi xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)..・ 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án treo, ...(nt)... ban cho 
hình phạt Parivãsa đen vị xứng đáng hình phạt Parỉvãsa. ...(nt)..・ đưa ve lại 
[hình phạt] ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, ...(nt)..・ 
ban cho hình phạt Mãnatta đến vi xứng đáng hình phạt Mãnatta, ...(nt)... giải 
tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)..・ ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, bạch Ngài, có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật?

一 Này upâli, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.
24. Này upâli, vê việc hội chúng hợp nhát ban cho cách hành xử Luật băng 

sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, này upãli, 
như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế, hội chúng 
không có sự vượt quá chức năng. Này Upâli, ve việc hội chúng hợp nhất ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến 
vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ...(nt)..・ thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ...(nt)..・ thực hiện hành sự chỉ dạy đến 
vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)..・ thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng 
đáng hành sự xua đuổi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng 
hành sự hòa giải, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đen vị xứng đáng hành 
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Sự án treo, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivāsa đến vị xứng đáng hình phạt 
Parivāsa. ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu, ...(nt)... ban cho hình phạt Mānatta đến vị xứng đáng hình 
phạt Mānatta. ...(nt)... giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)... ban phép 
tu lên bậc trên đên vị xứng đáng tu lên bậc trên, này Upāli, như thê là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế, hội chúng không có sự vượt quá 
chức năng.

25. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Ty-khiru rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 

khi không điên cuồng đến vi xứng đáng với cách hành xử Luật bang sự ghi nhớ, 
này các Tỳ-khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, 
hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các Tỳ-khưu, về việc hội chúng hợp 
nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành sự khiên trách đên vị xứng đáng 
với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành sự chỉ dạy đến 
vi xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành 
sự xua đuổi đến vi xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ...(nt)... 
thực hiện hành sự hòa giải đến vi xứng đán^ với cách hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đen vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivāsa đến vi xứng dáng với 
cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... đưa vê lại [hình phạt] ban đâu vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ...(nt)... ban cho hình phạt 
Mānatta đen vị xứng đáng với cách hành xử Luật bang sự ghi nhớ, ...(nt)... giải 
tội cho vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ...(nt)... ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, này 
các Tỳ-khưu5 như the là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội 
chúng có sự vượt quá chức năng.

26. Này các Tỳ-khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bang sự ghi nhớ đen vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, này các Tỳ-khưu5 như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và 
như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các Tỳ-khưu, về việc hội 
chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện 
hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 
...(nt)... thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... ban cho 
hình phạt Parivāsa đen vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng với cách hành xử 
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Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... ban cho hình phạt Mãnatta đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)... giải tội cho vi xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nt)..・ ban phép tu lên bậc 
trên đến vi xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, này các Tỳ- 
khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội chúng 
có sự vượt quá chức năng.

27. Này các Tỳ-khưu, về việc hội chúng hợp nhất [ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ] đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy,…(nt)..・ đến 
vị xứng đáng hành sự khiển trách, ...(nt)... đen vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, 
...(nt)..・ đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ...(nt)..・ đến vị xứng đáng hành sự

. r • ĩ .

hòa giải, ...(nt)... đên vị xứng đáng hành sự án treo, ...(nt)... đên vi xứng đáng 
hình phạt Parỉvãsa, ...(nt)..・ đến vi xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu, ...(nt)... đên vị xứng đáng hình phạt Mãnatta, ...(nt)... đên vi xứng đáng sự 
giải tội,…(nt)..・ này các Tỳ-khưu, như the là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng.

28. Này các Tỳ-khưu, vê việc hội chúng hợp nhát ban cho cách hành xử
二 r

Luật băng sự ghi nhớ đên vị xứng đáng tu lên bậc trên, ・..(nt)..・ ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ・..(nt)..・ 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(ĩit)..・ 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)…thực 
hiện hành sự chỉ dạy đen vi xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... thực hiện hành 
sự xua đuổi đen vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải 
đên vi xứng đáng tu lên bậc trên,…(nt)..・ thực hiện hành sự án treo đên vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, ...(nt)..・ ban cho hình phạt Parivãsa đến vị xứng đáng tu 
lên bậc trên, ...(nt)... đưa vê lại [hình phạt] ban đâu vị xứng đáng tu lên bậc trên, 
・..(nt)..・ ban cho hình phạt Mãnatta đen vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... 
giải tội cho vi xứng đáng tu lên bậc trên, này các Tỳ-khưu, như thế là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thê, hội chúng có sự vượt quá chức năng.

Tụng phẩm về những câu hỏi của Upâli là thứ nhì.

1. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nêu ở đó5 các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách 
đên vị nay.^ Các vị ây thực hiện hành sự khiên trách đên vị ây sai Pháp theo 
phe nhóm.

2. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
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hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị này.^^ Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy 
sai Pháp có sự hợp nhất.

3. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vi ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm.

4. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đen vi này.,^ Các vi ấy thực hiện hành sự khiển trách đen vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

5. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đên tru xứ khác. Tại nơi ây5 các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vi ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đen vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.

6・ Này các Tỳ"khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu là vi thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó? các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị này." Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai Pháp có sự 
hợp nhất.

7. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: “Này các Đại dức, vi Tỳ-khtru này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiên trách sai Pháp có sự hợp nhát, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị nay?5 Các vi ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vi ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm.

8. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiên trách đên vị này." Các vi ây thực hiện hành sự khiên trách đên vi 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

9. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vi này.,, Các vi ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.
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10. Vị ấy lại từ tni xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vi nSy." Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiên trách đên vị ây sai Pháp theo phe nhóm.

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vi Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
này là vi thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ5 tranh luận, nói chuyện nhảm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách 
đên vi này." Các vị ây thực hiện hành sự khiên trách đên vị ây đúng Pháp theo 
phe nhóm.

12. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiển trách đến vi này." Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

13. Vi ấy lại từ tru xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiên trách đên vị này.^, Các vị ây thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.

14. Vị ấy lại từ tru xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như vày: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khuru này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự khiên trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhát, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vi này.^, Các vi ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vi ấy sai Pháp theo phe nhóm.

15. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khiru này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vi này.,, Các vi ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vi 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất.

16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vi thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nêu ở đó, các vi Tỳ-khưu cũng [bàn bạc] như vây: uNày các Đại dức, vi Tỳ- 
khưu này là vi thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị này." Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm.
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17. Vi ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị nay." Các vi ấy thực hiện hành sự khiểnÃ r :
trách đên vị ây có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhát.

18. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến tru xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiên trách đên vị này." Các vị ây thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

19. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vay: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này." Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất.

20. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vi n以y.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị r
ây đúng Pháp theo phe nhóm.

21. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi CQ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vi Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách 
đên vị nay?9 Các vị ây thực hiện hành sự khiên trách đên vị ây có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất.

22. Vi ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy5 các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.^, Các vi ấy thực hiện hành sự khiển 
trách đen vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

23. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vày: "Này các Đại dức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.55 Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất.

24. Vị ấy lại từ tru xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực
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hiện hành sự khiên trách sai Pháp có sự hợp nhát, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vi này." Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vi 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm.

25. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đên trú xứ khác. Tại nơi ây? các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khiru này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này." Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vi 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

26. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tội], sống thân cận với các gia chủ bằng 
những giao thiệp không đúng dăn với hàng tại gia. Nêu ở đó, các vị Tỵ-khiru 
[bàn bạc] như vây: "Này các Đại dức, vi Tỳ-khưu này là ngu si, thiêu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tội], sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vi này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy đến 
vi ấy sai Pháp theo phe nhóm.

27. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
chỉ dạy đến vi này?5 Các vi ấy thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên tương tợ phần dưới].

28. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vị Tỳ-khưu là vị làm hư hỏng các gia đình 
và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó9 các vị Tỳ-khiru [bàn bạc] như vầy: “Này các 
Đại đức, vị Tỳ-khiru này là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh kiểm xấu xa, 
vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuôi đên vị này.,, Các vị ây thực hiện 
hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

29. Vi ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khxru này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuổi theo phe nhóm sai Pháp, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
xua đuổi đến vị này." Các vị ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)…có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

30. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu măng nhiêc, nói xâu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ- 
khưu này mắng nhiếc, nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị này.,, Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm.
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31. Vi ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vi này?9 Các vi ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

32. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vị Tỳ-khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại 
đức, vị Tỳ-khiru này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị này.” Các 
vi ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vi ấy sai Pháp 
theo phe nhóm.

33. Vi ấy từ trú xứ ấy đi đến tru xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo, về việc không nhìn nhận tội đến vi này.” Các vi 
ây thực hiện hành sự án treo, vê việc không nhìn nhận tội đên vi ây sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

34. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại 
đức, vị Tỳ-khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vi này.” Các 
vi ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm.

35. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo vê việc không sửa chữa lôi đên vị này." Các vị 
ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm …(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

36. Này các Tỳ-khiru? trường hợp vi Tỳ-khiru không muốn từ bỏ tà kiến ác. 
Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác đến vị n以y." Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.
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37. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị 
này." Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến 
vi ấy sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm ...(ĩit)..・ có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 
[Nên thực hiện sự luân phiên].

38. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.

39. Nếu ở đó5 các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng 
đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.,^ Các vị ấy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

40. Vị ấy từ tru xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [ban 
bạc] như vầy: uNày các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vi này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất.

41. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiên trách sai Pháp có sự hợp nhát, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự 
khiển trách cho vi này?5 Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng 
Pháp theo phe nhóm.

42. Vi ây lại từ trú xứ ây đi đên trú xứ khác. Tại nơi ây, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vi này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vi ấy 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

43. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến tru xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khiru này đã được hội chúng 
thu hoi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị nAy." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.

44. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.
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45. Nếu ở đó9 các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng 
đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiên trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự khiên trách cho vị này." Các vị ây 
thu hồi hành sự khiển trách cho vi ấy sai Pháp có sự hợp nhất.

46. Vi ấy từ tru xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khiru này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
khiển trách cho vị này.^, Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vi ấy đúng 
Pháp theo phe nhóm.

47. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đên trú xứ khác. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vày: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị nay?9 Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

48. Vị ấy lại từ tru xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
thu hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vi ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.

49. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vi này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách 
cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

50. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.

51. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, được 
hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, vi Tỳ-khưu này làm phận sự đúng 
đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị nay." Các vị ấy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm.

52. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiên trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vi ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

53. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khmi 
cũng [bàn bạc] như vầy: “N以y các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng
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thu hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hôi hành sự khiên trách cho vị nay?9 Các vị ây thu hôi hành sự khiên 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.

54. Vi ây lại từ trú xứ ây đi đên trú xứ khác. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khiru này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiên trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhát, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị nay.99 Các vi ấy thu hồi hành sự khiển trách 
cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

55. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đên trú xứ khác. Tại nơi ây9 các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: “Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
Sự khiên trách cho vị này.,, Các vị ây thu hôi hành sự khiên trách cho vi ây sai 
Pháp có sự hợp nhất.

56. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.

57. Nếu ở đó, các Tỳ-khưu bàn như vầy: “Này các Đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vi Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, 
vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự khiên trách cho vị nAy." Các vị ây thu hôi hành 
sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

58. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vi nay?9 Các vi ấy thu hồi hành sự khiển trách 
cho vị ây có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhát.

59. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: “Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hoi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị nay?9 Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách 
cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

60. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất.

61. Vị ấy lại tò trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiên trách sai Pháp có sự hợp nhát, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
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Sự khiển trách cho vị này.,, Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng 
Pháp theo phe nhóm.

62. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.

63. Nếu ở đó, các Tỳ-khưu bàn như vầy: "Này các Đại dức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vị Tỳ-khiru này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiên trách, 
vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự khiên trách cho vi này." Các vị ây thu hôi hành 
sự khiển trách cho vị ây có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhát.

64. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khiru [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúnệ ta hãy 
thu hồi hành sự khiên trách cho vị này.,, Các vị ây thu hôi hành sự khiên trách 
cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

65. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: “Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.^, Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất.

66. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ«khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
Sự khiên trách cho vị này.,, Các vị ây thu hôi hành sự khiên trách cho vị ây đúng 
Pháp theo phe nhóm.

67. Vi ây lại từ trú xứ ây đi đên tru xứ khác. Tại nơi ây, các vi Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.,, Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

68. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đan, trở nên thu thúc, làm bon phận đe sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy.

69. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, được 
hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bon phận đe sửa đoi, giờ thỉnh cầu sự thu hoi hành sự chỉ dạy, 
vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị này.^, Các vị ấy thu hồi hành sự 
chỉ dạy cho vi ấy sai Pháp theo phe nhóm.

70. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [ban 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
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hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
chỉ dạy cho vị này.” Các vi ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

71. Này các Tỳ-khiru, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi.

72. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khiru [bàn bạc] như vầy: “Này các Đại dức, được 
hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự xua 
đuổi, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

73. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự xua đuổi sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
xua đuổi cho vị nay?9 Các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

74. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải.

75. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, vi Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự hòa giải cho vị nay?9 Các vị ấy thu hồi 
hành sự hòa giải cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

76. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
hòa giải cho vị nay?9 Các vi ây thu hôi hành sự hòa giải cho vị ây sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

77. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội.
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78. Nếu ở đó, các vi Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội, vị Tỳ-khưu 
này làm phận sự đúng đan, trở nên thu thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, giờ thỉnh 
câu sự thu hôi hành sự án treo vê việc không nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy thu 
hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vi này." Các vị ấy thu hồi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

79. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị này." Các vi 
ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vi ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

80. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo 
ve việc không sửa chữa lỗi, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
sửa chữa lỗi.

81. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi, vi Tỳ-khưu này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hoi hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vi nSy." Các vị ấy thu hồi hành 
sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

82. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [ban 
bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vi này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vi ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm …(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên].

83. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo 
vê việc không từ bỏ tà kiên ác5 vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng dăn, trở nên thu 
thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, roi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo vê việc 
không từ bỏ tà kiến ác.

84. Nêu ở đó, các vi Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: "Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị Tỳ-khưu 
này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cau sự thu hoi hành sự án treo ve việc không từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy 
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thu hôi hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác cho vị nấy y Các vị ây 
thu hôi hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác cho vị ây sai Pháp theo 
phe nhóm.

85. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến tru xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [ban 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vi Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hôi hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác cho vị này." 
Các vị ây thu hôi hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác cho vi ây sai 
Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên 
thực hiện sự luân phiên].

86. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vi Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: uNày các Đại dức, vi Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng, 
vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị nay?9 Các vị ấy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.

87. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại."

88. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự phe 
nhóm sai Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại", trong trường hợp này 
các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.

89. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sựỊ. \
xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiển trách đến vi này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vi ấy 
sai Pháp có sự hợp nhất.

90. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại."

91. Này các Tỳ-khưu5 ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự hợp 
nhất sai Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", trong trường hợp này, 
các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.
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92. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị này." Các vi ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm.

93. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm 1疝"

94. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự phe 
nhóm đúng Ph5p" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", trong trường 
hợp này các vị Tỳ-khưu ấy là các vi nói đúng Pháp.

95. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(Dt)..・ và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiển trách đến vi này." Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.

96. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện. hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lai?9

97. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", trong 
trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vi nói đúng Pháp.

98. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiển trách đến vi này.,^ Các vi ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vi ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.

99. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự can được làm lai?9

100. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp,? và các Tỳ-khưu nào đã nói như vay: "Hành 
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Sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.

101. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiêu tội, không có giới hạn [vê tội], sông thân cận với các gia chủ băng 
những giao thiệp không đúng dăn với hàng tại gia. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu 
[bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu này là ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiêu tội, không có giới hạn [vê tội], sông thân cận với các gia 
chủ băng những giao thiệp không đúng đan với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vi này.,^ Các vi ấy thực hiện hành sự chỉ dạy đến
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vị ây sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ sai Pháp có sự hợp nhát ...(nt)... đúng 
Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rang: "Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự can 
được làm lại.” Này các Tỳ-khtru, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành 
sự hợp nhát có vẻ ngoài đúng Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại.

102. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị làm hư hỏng các gia 
đình và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: 
uNày các Đại dức, vị Tỳ-khưu này là vi làm hư hỏng các gia đình và có hạnh 
kiêm xâu xa, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuôi đên vi này.” Các vị 
ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ sai

r :
Pháp có sự hợp nhát ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội
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chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhát 
sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại." Này các Tỳ-khưu9 ở đó, các 
Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự hợp nhát có vẻ ngoài đúng Pháp" và các 
Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại", trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là 
các vi nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.

103. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru mắng nhiếc, nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại đức, vị Tỳ- 
khưu này măng nhiêc, nói xâu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vi này." Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vi ấy sai Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất .・.(nt)..・ đúng Pháp theo phe 
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nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được 
làm lại. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vi nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại.

104. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại 
đức, vị Tỳ-khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội đen vị nay?9 Các vị 
ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm ...(nt)..・ sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm 
…(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có 
sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm 
có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự can được làm lai/9 Này các 
Tỳ-khưu5 ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự hợp nhát có vẻ ngoài 
đúng PhAp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vay: "Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong trường hợp này, các vị 
Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.

105. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp vi Tỳ-khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại 
đức, vị Tỳ-khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vi này.,, Các
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vị ây thực hiện hành sự án treo vê việc không sửa chữa lôi đên vị ây sai Pháp 
theo phe nhóm …(nt)..・ sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe 
nhóm ・・・(nt)…có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ・・・(nt)・・・ có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rang: "Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lai." 
Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,9, trong trường 
hợp này, các vi Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã 
được tóm lược lại.
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106. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu không muốn từ bỏ tà kiến 
ác. Nếu ở đó, các vi Tỳ-khun [bàn bạc] như vầy: "Này các Đại dức, vị Tỳ-khưu 
này không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãỵ thực hiện hành sự án treo 
ve việc không từ bỏ tà kiến ác đen vị này.,, Các vị ấy thực hiện hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vi ấy sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)... sai 
Pháp có sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội 
chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhát 
sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại." Này các Tỳ-khưu5 ở đó, các 
Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự hợp nhát có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong trường hợp này các vi Tỳ-khưu ây là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.

107. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, 
vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng dấn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đoi, giờ thỉnh cau sự thu hoi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rang: “Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại." 
Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự phe nhóm 
sai Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm trong trường hợp này, các 
vị Tỳ-khưu ấy là các vi nói đúng Pháp.

108. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó? các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, 
vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
dổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lai.” 
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Này các Tỳ-khưu, ở đó? các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự hợp nhất 
sai Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự can được làm lại", trong trường hợp này, các 
vi Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.

109. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: "Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiên trách, 
vi Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đoi, giờ thỉnh cau sự thu hoi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hoi hành 
sự khiển trách cho vị này." Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vi ấy đúng 
Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rang: "Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện. hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lai.” 
Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự phe nhóm 
đúng Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vay: "Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", trong trường hợp này, các 
vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.

110. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, 
vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị n以y." Các vi ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rang: "Hành sự 
phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được 
làm lại.” Này các Tỳ-khưu, ở đó9 các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vi Tỳ-khxru ấy là các vị nói đúng Pháp.

111. Này các Tỳ-khiru, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó5 các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vay: "Này các Đại dức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, 
vi Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiên trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
Sự khiên trách cho vị này." Các vi ây thu hôi hành sự khiên trách cho vị ây có vẻ
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ngoài đúng Pháp có sự hợp nhát. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: "Hành sự 
phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được 
làm l@i・「Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp59 và các Tỳ-khiru nào đã nói như vầy: "Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.

112. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, 
vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hoi hành sự chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hoi hành sự 
chỉ dạy cho vị này." Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm ・..(nt)..・ sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm 
...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện. hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lai." 
Này các Tỳ-khưu? ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự hợp nhát 
có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại", trong 
trường hợp này, các vi Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp 
này đã được tóm lược lại.

113. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuôi, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng dăn, trở nên thu thúc, làm bôn phận đê sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Nếu ở đó? các vị Tỳ-khiru [bàn 
bạc] như vày: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, 
vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi5 giờ thỉnh cầu sự thu hoi hành sự xua đuổi, vậy chúng ta hãy thu hoi hành 
sự xua đuổi cho vị nay?9 Các vi ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm …(nt)..・ sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất.

Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự 
họp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại." Này các Tỳ-khưu, 
ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
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Ph如"và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”，trong trường hợp này, các vị 
Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.

114. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. Nếu ở đó9 các vi Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vầy: "Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, 
vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đoi, giờ thỉnh cau sự thu hoi hành sự hòa giải, vậy chúng ta hãy thu hoi hành 
Sự hòa giải cho vị này.,, Các vị ây thu hôi hành sự chỉ dạy cho vi ây sai Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)..・ đúng Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhát có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại." 
Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự hợp nhất 
có vẻ ngoài đúng Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lạr\ trong 
trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp 
này đã được tóm lược lại.

115. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, roi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo vê 
việc không nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này 
các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận 
tội, vi Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi5 giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, 
vậy chúng ta hãy thu hoi hành sự án treo ve việc không nhìn nhận tội cho vị 
nSy.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy 
sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự 
phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được 
làm lại.” Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vay: "Hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp" và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vi Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại.
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116. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, vị Tỳ-khiru làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, roi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo vê việc 
không sửa chữa lôi. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: "Này các Đại 
đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vị 
Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, 
giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo ve việc không sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” Các vị ấy 
thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vi ấy sai Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)…đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)..・ 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rang: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự 
hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các Tỳ-khưu5 ở

J \ * r
đó5 các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: "Hành sự hợp nhát có vẻ ngoài đúng Pháp" 
và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại", trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu 
ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.

117. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo 
vê việc không từ bỏ tà kiên ác, vi Tỳ-khưu làm phận sự đúng đan, trở nên thu 
thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, roi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo vê việc 
không từ bỏ tà kiến ác. Nếu ở đó? các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vầy: "Này các 
Đại dức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, 
vi Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, 
giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị này." Các vị ấy 
thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)..・ sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ・..(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: "Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự 
hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các Tỳ-khưu, ở 
đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp nhát có vẻ ngoài đúng Ph如" 

và các Tỳ-khưu nào đã nói như vầy: "Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm trong trường hợp này, các vi Tỳ-khưu ấy 
là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.

Dứt chương Campā là thứ chín.
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Trong chương này có ba mươi sáu sự kiện. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. Đức Thế Tôn đã ngự ở xứ Campā, câu chuyện làng Vãsabha, vị đã thực 
hiên sự no lực liên quan đen điêu mong muôn cua các vi vãng lai.

2. Sau khi biết rằng: "Các vị đã biết làmy, từ đó đã không thể hiện sự nỗ lực. 
[Nghĩ rằng]: không làm bị treo tội5\ vị ấy đã đi đến gặp đấng Chiến Thắng.

• r .
3. Hành sự phe nhóm sai Pháp và hợp nhát sai Pháp, hành sự phe nhóm 

đúng Pháp, có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.
4. Hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, một vi treo tội mỗi một vi và một vị treo 

tội hai vị, [treo tội] một số vị, chỉ một vi treo tội cả hội chúng.
5. Hai vị cũng vậy, một số vi cũng thế và hội chúng treo tội hội chúng. Bậc 

Toàn Tri Cao Quý sau khi nghe được đã cấm đoán: "Là sai Pháp.,,
6. về hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố và thiếu lời tuyên bố có lời 

đề nghị.
7. Và thiếu cả hai phần, lại còn không thuộc về Pháp, không theo Luật, 

nghịch với bậc Đạo sư, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì.
8. [Hành sự] sai Pháp phe nhóm, có sự hợp nhất, hai có vẻ đúng Pháp và 

đức Như Lai cho phép vê [hành sự] đúng Pháp có sự hợp nhát.
9. Nhóm bốn vị, nhóm năm vị, nhóm mười vị9 hai mươi vị và nhóm hơn hai 

mươi vị9 hội chúng có năm hình thức như thế.
10. Trừ ra sự tu lên bậc trên và hành sự Pavāranā. cùng với hành sự giải tội, 

là thuộc về hành sự với nhóm bốn vị.
11. Trừ đi hai hành sự là việc tu lên bậc trên ở các xứ trung tâm và sự giải 

tội, còn tát cả hành sự là thuộc vê hành sự liên quan đên nhóm năm vị.
12. Trừ ra mỗi sự giải tội, là các Tỳ-khưu nào thuộc nhóm có mười vị. Hội 

chúng hai mươi vị là nhóm thực hiện tất cả các hành sự, có liên quan đến hành 
sự ở tất cả các nơi.

13. Tỳ-khiru-ni9 cô Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, vị đã xả bỏ [sự học tập], vi 
phạm tội cực năng, vi bị án treo về việc không nhận thấy tội.

14. [Vị bị án treo] về việc không sửa chữa [lỗi], về tà kiến, kẻ vô căn, kẻ 
trộm tướng mạo [Tỳ-khưu]9 ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ và cha.

15. [Kẻ giết] A-la-hán, làm nhơ Tỳ-khưu-ni, chia rẽ9 làm chảy máu [đức Phật], 
kẻ lưỡng căn? vị thuộc nhóm cộng trú khác, ở ranh giới khác, với thần thông.

16. Vị mà hội chúng thực hiện hành sự. Hai mươi bốn việc này là đã bị cấm 
đoán bởi đấng Toàn Giác bởi vì các việc này là không đầy đủ nhóm.

17. Hoặc là vị đang chịu hình phạt Pãrivãsa là vị thứ tư mà ban cho hình 
phạt Pārivāsa. đưa về lại [hình phạt] ban đầu, hình phạt Mãnatta, sự giải tội, thì 
không phải là hành sự và không phải là việc làm.
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18. Vị xứng đáng sự đưa về lại [hình phạt] ban đầu, hình phạt Mãnatta. và 
luôn cả vị xứng đáng sự giải tội, không thể là những vị thực hiện hành SỊT, năm 
hạng đã được bậc Toàn Giác giảng giải.

19. Tỳ-khưu-ni9 cô Ni tu tập sự, Sa-di và Sa-di-ni, vị đã xả bỏ [điều học], 
vị phạm tội cực nặng, vị bị điên, bị loạn trí, bị thọ khổ hành hạ, không nhìn 
nhạn tội.

20. Vị không sửa chữa [lỗi], về tà kiến, kẻ vô căn, luôn cả kẻ lưỡng căn, vi 
thuộc nhóm cộng tru khác, về ranh giới, ở không trung và hành sự là của vị này.

21. Sự phản đối của mười tám hạng người này là không có giá trị, sự phản 
đối của vị Tỳ-khưu trong sạch là có giá tri.

22. Đối với vị trong sạch, là đã bị mời ra sai, còn vi ngu si là đã được mời ra 
đúng. Kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], kẻ đi theo ngoại đạo, thú vật.

23. Kẻ giêt mẹ, cha, A-la-hán, kẻ làm ô uê, chia rẽ hội chúng, luôn cả kẻ làm 
chảy máu [đức Phật] và kẻ nào là lưỡng căn.

24. Mười một hạng người này không đáng sự nhận vào. [Kẻ có] cánh tay, 
bàn chân, hoặc cả hai, lỗ tai, lỗ mũi, hoặc cả hai [bị đứt].

25. Kẻ có ngón tay, móng và gân, tay liền ngón, gù lưng và lùn tịt, có bướu 
cổ, bị đóng dấu, roi vọt, kẻ bị cáo thi tầm nã và kẻ có chân bị phù.

26. Kẻ có bệnh trầm trọng, bôi nhọ tập thể, bị chột mắt và tứ chi bi co rút, 
bị què, bị liệt nửa thân, đi khập khiễng, già yếu, bị mù, câm và điếc.

27. Bị mù và câm, bị mù và điếc, luôn cả bị câm và điếc, bị mù câm và điếc, 
các trường hợp này là ba mươi hai không thiếu sót.

28. Việc nhận vào của các vị ấỵ đã được đấng Toàn Giác giảng giải. [Tội] 
cần phải nhìn nhận, cần phải sửa đổi, [tà kiến] càn phải từ bỏ không tìm thấy.

29. Các hành sự án treo dành cho vi ấy có bảy trường hợp là sai Pháp. Đã 
vi phạm, rồi chấp nhận, cũng có bảy trường hợp sai Pháp.

30. Đã vi phạm, không chấp nhận, có bảy hành sự hoàn toàn đúng Pháp. Có 
sự hiện diện, có sự tra hỏi, với sự thú nhận là các nguyên nhân.

31. Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, khi không điên cuồng, theo tội, 
khiển trách và chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo và hình phạt Parivãsa.

32. Việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, hình phạt Mãnatta, sự giải tội? sự tu 
lên bậc trên là tương tợ như the ấy, việc khác lại thực hiện cho tội khác, mười 
sáu trường hợp này là sai Pháp.

33. Việc ây thì hành xử việc ây, việc ây cho vị ây9 mười sáu trường hợp này 
là hoàn toàn đúng Pháp. Nếu thay đổi lại từng điều một thì mười sáu trường 
hợp này là sai Pháp.

34. Theo nguôn góc ây từng đôi từng đôi [áp dụng] cho vị ây, thì chúng 
cũng là mười sáu trường hợp đúng Pháp, về sự luân phiên theo từng nguồn gốc 
một, đấng Chiến Thắng đã nói: "Là sai Pháp.,,
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35. Hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách cho vị gây nên các sự xung
. r r

đột, là hành sự phe nhóm sai Pháp nên vị ây đã đi đên trú xứ khác.
36. Tại đó, họ đã thực hiện [hành sự] khiên trách sai Pháp có sự hợp nhát 

đến vi ấy. ở một nơi khác, họ đã thực hiện [hành sự] khiển trách theo phe nhóm 
đúng Pháp đến vị ấy.

37. Tương tợ, họ đã thực hiện [hành sự] có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
rồi có sự hợp nhất, sai Pháp có sự hợp nhất và đúng Pháp theo phe nhóm nữa.

38. Và có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm và luôn cả các trường hợp này 
có sự hợp nhất. Sau khi thực hiện theo từng nguồn gốc một, vi có sự khéo léo 
có the buộc thành sự luân phiên.

39. Sự chỉ dạy là dành cho vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, vê [hành sự] xua 
đuổi đối với vị làm hư hỏng các gia đình và thực hiện hành sự hòa giải đến vị 
mắng nhiếc.

40. về vi không nhìn nhận [tội] và không sửa chữa [lỗi], và vị nào không từ 
bỏ tà kiên, hành sự án treo của các vi ây đã được giảng giải bởi vi Hướng Dân 
Đoàn Xe.

41. Các câu hỏi về các hành sự hướng dẫn ở phần trên nên áp dụng vào hành 
sự khiển trách. Đối với chính những điều ấy, vị làm bổn phận nghiêm chỉnh 
đúng đắn, đã thỉnh cầu.

42. Sự thu hôi đôi với các hành sự ây và với phân hướng dân hành sự ở 
dưới, về các hành sự ở nơi này ở nơi kia và [hội chúng] ngụ ở nơi đó tranh cãi.

43. Chưa được làm và luôn cả đã được làm sai, cần phải được làm lại và 
cũng trong việc thu hồi hành sự, các Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.

44. Sau khi nhìn thây sự hư hỏng, sự khiêm khuyêt, [và] sự thành tựu hành 
sự, bậc Đại Hiền Sĩ đã nói về sự thu hồi, ví như nhà phẫu thuật chỉ dạy về 
phương thuốc trị bệnh.

—ooOoo—
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1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambī, tu viện Ghosita. Vào 
lúc bây giờ, có vị Tỳ-khiru nọ phạm tội. Vị ây có quan diêm vê tội ây là có tội, 
còn các vị Tỳ-khưu khác có quan diêm vê tội ây là vô tội.

2. Vị ấy, vào một lúc khác, có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị Tỳ- 
khưu khác có quan diêm vê tội ây là có tội.

3. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:
一 Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thấy tội ấy không?
-Này các Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.
4. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ây sau khi đạt được sự hợp nhát đã phạt án treo 

vi Tỳ-khưu ấy về việc không nhìn nhận tội.
5. Và vi Tỳ-khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 

về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập.

6. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu đồng quan điểm thân 
thiết và đã nói điều này: “Này các Đại dức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải 
là tội. Tôi không phạm [tội], tôi không phải là phạm [tội]. Tôi không bi án treo, 
tôi không phải là bi án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa 
đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy về phe của t6i・'' Rồi 
vi Tỳ-khưu ấy đã có được các Tỳ-khưu đồng quan điểm thân thiết về cùng phe.

7. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp các vị Tỳ-khưu đồng quan điểm thân 
thiết thuộc các xứ sở [nói rằng]: "Này các Đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm [tội], tôi không phải là phạm [tội], Tôi không 
bi án treo, tôi không phải là bi án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có 
thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy về phe của 
t6i.” Rồi vi Tỳ-khưu ấy đã có được các vị Tỳ-khưu đồng quan điểm thân thiết 
trong xứ sở về cùng phe.

8. Sau đó, các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu 
ban án treo, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu ban án treo điều này: "Này các 
Đại dức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị Tỳ-khưu ấy không phạm 
[tội], vị Tỳ-khưu ấy không phải là phạm [tội]. Vị Tỳ-khưu ấy không bị án treo, 
vi Tỳ-khưu ấy không phải là bị án treo. Vi Tỳ-khưu ấy đã bi án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có the sửa đoi, không đáng duy trì.,,
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9. Khi được nói như thế, các Tỳ-khưu ban án treo đã nói với các Tỳ-khưu 
ủng hộ vị bị án treo điều này: "Này các Đại đức, điều ấy là có tội9 điều ấy không 
phải là vô tội. Vị Tỳ-khưu áy là phạm [tội], vị Tỳ-khưu ấy không phải là không 
phạm [tội]. Vi Tỳ-khini ấy đã bi án treo, vị Tỳ-khưu ấy không phải là không bị 
án treo. Vị Tỳ-khiru ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì. Này các Đại đức, các vi chớ có ủng hộ, chớ có theo phe 
vi Tỳ-khưu đã bi án treo ấy."

10. Trong khi được các Tỳ-khưu ban án treo nói như thế, các Tỳ-khưu ủng 
hộ vi bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị Tỳ-khưu đã bị án treo ấy 
y như the.

11. Sau đó, có vị Tỳ-khưu nọ 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, vị 
Tỳ-khưu ây đã noi vơi đức The Tôn điêu nay:

一 Bạch Ngài, trường hợp có vi Tỳ-khưu nọ đã phạm tội. Vị ấy đã có quan 
điểm về tội ấy là có tội, còn các vị Tỳ-khưu khác đã có quan điểm về tội áy là 
vô tội.

12. Vị ây5 vào một lúc khác đã có quan diêm vê tội ây là vô tội, còn các vi 
Tỳ-khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là có tội.

13. Bạch Ngài, khi ấy các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: 
"Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thấy tội ấy kh6ng?" "Này 
các Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy."

14. Bạch Ngài, sau đó các vị Tỳ-khưu ây đã đạt được sự hợp nhát và đã phạt 
án treo vị Tỳ-khưu ấy ve việc không nhìn nhận tội.

15. Và bạch Ngài, vị Tỳ-khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập.

16. Bạch Ngài, khi ấy vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu đồng quan 
điểm thân thiết và đã nói điều này: uNày các Đại đức, điều ấy là vô tội5 điều 
ấy không phải là tội. Tôi không phạm [tội], tôi không phải là phạm [tội]. Tôi 
không bi án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai 
Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy về 
phe của t6i."

17. Bạch Ngài, rồi vi Tỳ-khưu ấy đã có được các Tỳ-khưu đồng quan điểm 
thân thiết về cùng phe.

18. Vị ây cũng đã phái sứ giả đên gặp trực tiêp các Tỳ-khưu đông quan diêm 
thân thiết thuộc các xứ sở [nói rằng]: “Này các Đại dức, điều ấy là vô tội, điều 
ấy không phải là tội. Tôi không phạm [tội], tôi không phải là phạm [tội]. Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai 
Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy về 
phe của t6i."
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19. Bạch Ngài, rồi vị Tỳ-khưu ấy đã có được các Tỳ-khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe.

20. Bạch Ngài, sau đó các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp 
các Tỳ-khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu ban án treo điều 
này: "Này các Đại dức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vi Tỳ-khưu 
ấy không phạm [tội], vị Tỳ-khưu ấy không phải là phạm [tội]. Vị Tỳ-khưu ấy 
không bị án treo, vi Tỳ-khiru ấy không phải là bị án treo. Vị Tỳ-khiru ấy đã bị 
án treo bởi hành sự sai Pháp, có the sửa đoi, không đáng duy tri."

21. Bạch Ngài, khi được nói như thế, các Tỳ-khưu ban án treo đã nói với 
các Tỳ-khưu ủng hộ vi bị án treo điều này: "Này các Đại đức, điều ấy là có tội, 
điều ấy không phải là vô tội. Vị Tỳ-khưu ấy là phạm [tội], vi Tỳ-khưu ấy không 
phải là không phạm [tội]. Vị Tỳ-khưu ấy đã bị án treo, vị Tỳ"khưu ấy không 
phải là không bi án treo. Vị Tỳ-khưu ấy đã bi án treo bang hành sự đúng Pháp, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các Đại đức, chớ có ủng hộ, chớ có 
theo phe vị Tỳ-khưu đã bị án treo ấy."

22. Bạch Ngài, trong khi được các Tỳ-khưu ban án treo nói như thế, các 
Tỳ-khưu ủng hộ vi bi án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị Tỳ-khưu đã 
bị án treo y như thể.

23. Khi ấy, đức Thế Tôn [nghĩ rằng]: "Hội chung Tỳ-khưu đã bị chia rẽ! 
Hội chúng Tỳ-khưu đã bị chia 伦!” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến gặp các 
vị Tỳ-khưu ban án treo, sau khi đên đã ngôi xuồng ở chô ngôi được săp đặt săn.

24. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ban án treo 
điều này:

一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi chớ có nghĩ rằng trong trường hợp [lập luận 
răng]: "Là rõ ràng đôi với chúng ta! Là rõ ràng đôi với chúng ta!” thì có thê ban 
án treo đến vị Tỳ-khưu.

25. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bị phạm tội. Vị ấy có quan 
điểm về tội ấy là vô tội, còn các Tỳ-khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.

26. Này các Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ấy nghĩ về vi Tỳ-khưu ấy như vầy: 
"Vj Đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nêu chúng ta phạt án treo vị 
Tỳ-khưu này về việc không nhìn nhận tội, chúng ta sẽ không hành lễ Uposatha 
với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Uposatha không có vị Tỳ-khưu này; 
từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ9 sự lý luận, sự tranh 
luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội 
chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.,,

27. Này các Tỳ-khtru9 các Tỳ-khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị Tỳ-khưu ấy.
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28. Này các Tỳ-khun, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các Tỳ-khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.

29. Này các Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ấy nghĩ về vị Tỳ-khưu ấy như vầy: 
“Vj Đại đức này là vi nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ vê Luật, rành rẽ vê các tiêu đê, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta sẽ phạt án treo 
về việc không nhìn nhận tội đến vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ không hành lễ 
Pavāranā với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Pavāranā không có vị Tỳ- 
khưu này, chúng ta sẽ không làm hành sự của hội chúng với vị Tỳ-khưu này, 
chúng ta sẽ làm hành sự của hội chúng không có vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ 
không ngôi chung chô ngôi với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ ngôi ở chô ngôi 
không có vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ không ngồi ăn cháo với vi Tỳ-khưu này, 
chúng ta sẽ ngồi ăn cháo không có vị Tỳ-khưu này? chúng ta sẽ không ngồi 
trong nhà ăn với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ ngoi trong nhà ăn không có vị Tỳ- 
khưu này, chúng ta sẽ không trú trong một mái che với vi Tỳ-khưu này, chúng ta 
sẽ trú trong một mái che khônệ có vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ không thực hiện 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chăp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên với 
vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành 
động thích hợp theo sự thâm niên không với vị Tỳ-khưu này; từ nguyên nhân 
ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ 
hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chiing."

30. Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị Tỳ-khưu ấy.

31. Sau đó5 khi đã giảng giải sự việc ấy cho các Tỳ-khưu ban án treo, đức 
Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo, 
sau khi đên đã ngôi xuống ở chô ngôi được săp đặt săn.

32. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu ủng hộ vị bi 
án treo điều này:

-Này các Tỳ-khưu9 các ngươi sau khi phạm tội chớ có nghĩ là không cần 
phải sửa chữa lỗi [cho rằng]: "Chúng tôi không phạm! Chúng tôi không phạm!"

33. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khim phạm tội, vị ây có quan diêm 
về tội ấy là vô tội, còn các Tỳ-khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.

34. Này các Tỳ-khưu5 nếu vị Tỳ-khưu ấy nghĩ về các Tỳ-khưu kia như vầy: 
“Các vi Đại đức này là các vị nghe nhiêu, kinh điên được truyên thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác [mà các vị ấy] bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận5 bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nêu các vị Tỳ-khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
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Uposatha với ta, các vị sẽ hành lễ Uposatha không có ta; từ nguyên nhân ấy, 
hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác 
biệt trong hội chúng.,,

35. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu quan tâm ve sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vị khác.

36. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm tội. Vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các Tỳ-khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội.

37. Này các Tỳ-khưu, nêu vị Tỳ-khưu ây nghĩ vê các Tỳ-khtru kia như vây: 
"Các vi Đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà [các vi ấy] bi chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vi Tỳ-khưu 
này phạt án treo ve việc không nhìn nhận tội đen ta, các vi sẽ không hành lễ 
Pavāranā với ta, các vị sẽ hành lễ Pavāranā không có ta, các vị sẽ không làm 
hành sự của hội chúng với ta, các vị sẽ làm hành sự của hội chúng không có ta, 
các vị sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với ta, các vị sẽ ngồi ở chỗ ngồi không có 
ta, các vị sẽ không ngồi ăn cháo với ta, các vị sẽ HẸồi ăn cháo không có ta, các 
vị sẽ không ngoi trong nhà ăn với ta, các vị sẽ ngoi trong nhà ăn không có ta, 
các vị sẽ không trú trong một mái che với ta, các vị sẽ trú trong một mái che 
không có ta, các vị sẽ không thực hiện sự đảnh lễ? sự đứng dậy, sự chắp tay, 
hành động thích hợp theo sự thâm niên với ta, các vị sẽ thực hiện sự đảnh lễ, 
sự đứng dậy, sự chăp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên không có ta; 
từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ5 sự lý luận, sự tranh 
luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội 
chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.^,

38. Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khmi quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vi khác.

39. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các Tỳ-khưu ủng hộ vi bị án 
treo, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

40. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo đã tiến hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy, bên trong ranh giới.

41. Còn các Tỳ-khưu ban án treo đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng.

42. Sau đó, có vi Tỳ-khưu nọ là vị ban án treo 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 Tỳ-khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, các Tỳ-khtru ủng hộ vi bị án treo ấy tiến hành lễ Uposatha và 
làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy, bên trong ranh giới. Bạch Ngài, còn 
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chúng con là các Tỳ-khưu ban án treo thì đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành 
lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng.

43. 一 Này Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy, bên trong ranh giới, 
các hành sự ấy của các vi ấy sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy 
trì theo như lời đề nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Này Tỳ-khiru, 
nếu các Tỳ-khun ban án treo các ngươi tiến hành lễ ưposatha và làm hành sự 
của hội chúng ngay tại nơi ấy, bên trong ranh giới, các hành sự ấy của các ngươi 
sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời đề nghị và 
các lời tuyên bố đã được ta quy định. Nguyên nhân của việc ấy là gì? Các vị 
Tỳ-khưu ấy là kh6ng đồng cộng trú với các ngươi và các ngươi là không đồng 
cộng trú với các vị ây.

44. Này Tỳ-khưu, có hai nền tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản 
thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp 
nhất phạt án treo vi ấy về việc không nhìn nhận [tội], hoặc về việc không sửa 
chữa [lỗi], hoặc về việc không từ bỏ [tà kiến ác]. Này Tỳ-khưu, đây là hai nền 
tảng của việc không đồng cộng tru.

45. Này Tỳ-khưu, có hai nên tảng của việc đông cộng trú: Tự bản thân thực 
hiện việc đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi cho 
vị đã bị án treo vê việc không nhìn nhận [tội], hoặc vê việc không sửa chữa 
[lỗi], hoặc về việc không từ bỏ [tà kiến ác]. Này Tỳ-khưu9 đây là hai nền tảng 
của việc đồng cộng trú.

46. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi 
cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm nhà, rồi thể hiện thân nghiệp, 
khẩu nghiệp không thích hợp, rồi thực hiện sự va chạm bằng tay. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử nảy sanh sự 
xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đen tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm 
nhà, lại thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực hiện sự va 
chạm bằng tay nūa?99

Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đen 
tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm nhà lại thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp 
không thích hợp, lại thực hiện sự va chạm bằng tay nữa?"

47. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, nghe n6i có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt).
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử sai Pháp 

đưa đến việc không hài hòa thì nên ngồi xuống chỗ ngồi [nghĩ rằng]: “Dầu gì đi 
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nữa, chúng ta sẽ không thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp với 
nhau, chúng ta sẽ không thực hiện sự va chạm bằng tay." Này các Tỳ-khiru, khi 
hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử đúng Pháp đưa đến việc hài hòa, thì nên 
ngồi xuống chỗ ngồi kế cận nhau.

48. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, 
đưa đên tranh luận ở giữa hội chúng, sông châm chích lân nhau băng các vũ khí 
của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. Khi ấy, 
có vi Tỳ-khiru nọ 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, vi Tỳ-khưu ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, ở đây, các Tỳ-khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, 
đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khỉ 
của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. Bạch 
Ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn vì lòng thương xót hãy đi đến gặp các Tỳ-khiru ấy.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng.
49. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến gặp các Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã ngồi 

xuống ở chô ngôi được săp đặt săn. Sau khi ngôi xuống, đức Thê Tôn đã nói 
với các Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này các Tỳ-khưu, thôi đủ rồi. Chớ có [gây ra] sự xung đột, sự cãi cọ, sự 
lý luận, sự tranh luận nữa.

Khi được nói như thế, có vị Tỳ-khưu nọ là vị nói sai Pháp đã nói với đức 
一 Ạ A 4. ♦ Ậ yThe Ton điêu nay:
一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin 

đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện 
tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý 
luận, bằng sự tranh luận này.

Đen lân thư nhì, đức The Ton đã noi VƠI các Tỳ-khưu áy điêu nay:
一 Này các Tỳ-khưu, thôi đủ roi. Chớ có [gây ra] sự xung đột, sự cãi cọ, sự 

lý luận, sự tranh luận nữa.
Đen lần thứ nhì, vị Tỳ-khưu là vị nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn 

điều này:
一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin 

đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trủ vào an lạc trong đời hiện 
tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi CQ, bằng sự lý 
luận, bằng sự tranh luận này.

50. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, trong thời quá khứ, ở thành Bārānasī, đức vua của xứ 

Kãsi tên Brahmadatta là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có binh lực 
vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đầy ắp.
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51. Còn đức vua xứ Kosala tên Dīghīti thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có 
binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy.

52. Này các Tỳ-khiru, khi ấy đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã dàn trận đội 
quân gồm bốn loại binh chủng và nghênh chiến với đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala.

53. Này các Tỳ-khiru, đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã nghe rằng: "Nghe nói 
đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã dàn trận đội quân gồm bốn loại binh chủng 
và nghênh chiến với ta.”

54. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã khởi ý điều này: 
"Dức Vua Brahmadatta xứ Kâsi là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có 
binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đầy 
ắp. Còn ta thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có binh lực kém, ít xe cộ, lãnh tho

A : 9

bé, có các kho hàng và vựa lúa không đây. Ta không có khả năng đê chịu đựng 
chỉ một cuộc tấn công của đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi, hay là ta nên tẩu thoát 
khỏi thành phố trước?,^

55. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã đem theo hoàng 
hậu và tẩu thoát khỏi thành phố trước.

56. Này các Tỳ-khưu9 sau đó, đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã chiến thắng 
và đã làm chủ binh lực, xe cộ, xứ sở9 kho hàng và vựa lúa của đức Vua Dĩghĩti 
xứ Kosala.

57. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala cùng người vợ đã 
ra đi ve phía thành Bārānasī, theo tuần tự đã đen được thành Bārānasī. Này các 
Tỳ-khưu, tại đó ở khu vực ngoại ô nọ, nơi thành Bārānasī, đức Vua Dĩghĩti xứ 
Kosala cùng với người vợ ngụ trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức 
khác là cải trang thành du sĩ.

58. Này các Tỳ-khưu5 sau đó chẳng bao lâu, hoàng hậu của đức Vua Dĩghĩti 
xứ Kosala đã mang thai. Nàng khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: 
Nàng mong muôn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thây đội quân gôm bôn loại 
binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đát băng và được uông nước rửa 
đao kiếm.

59. Này các Tỳ-khxru, khi ấy hoàng hậu của đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã 
nói với đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala điều này: "Tâu Bệ hạ, thiếp đang mang thai. 
Thiếp đây khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: Thiếp mong muốn 
vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ 
trang, dàn trận, đứng ở trên đát băng và được uông nước rửa đao kiêm." “Này 
ái hậu, trong lúc chúng ta đang lâm cảnh khôn cùng thì lây đâu ra đội quân gôm 
bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng và nước rửa đao 
kiếm.,, “Tâu Bệ hạ, nếu không đạt được thì thiếp sẽ chết mất.^,

60. Này các Tỳ-khưu, vào lúc bấy giờ, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức 
Vua Brahmadatta xứ Kâsi là bạn của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala.
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61. Này các Tỳ-khưu5 khi ấy đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã đi đến gặp vị 
Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi, sau khi đến đã nói 
với vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi điều này: 
"Này bạn, người bạn gái của bạn đang mang thai. Nàng khởi lên niềm khao 
khát có hình thức như vầy: Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn 
thây đội quân gôm bôn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đát 
băng và được uông nước rửa đao kiêm.,^ uTâu Bệ hạ, như thê thì chúng ta hãy 
gặp hoàng hau.”

62. Này các Tỳ-khưu, khi ấy hoàng hậu của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã 
đi đến gặp vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi. Này 
các Tỳ-khưu, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi 
đã nhìn thay hoàng hậu của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay 
cúi chào hoàng hậu của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala và đã ba làn thốt lên lời cảm 
hứng rang: "Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là đức 
vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Tâu 
Hoàng hậu, xin chớ lo âu, vào lúc mặt trời mọc Hoàng hậu sẽ được nhìn thấy 
đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng 
và được uống nước rửa đao kiếm.,,

63. Này các Tỳ-khưu5 sau đó vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua 
Brahmadatta xứ Kâsi đã đi đến gặp đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi, sau khi đến 
đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi điều này: "Tâu Bệ hạ, theo như các 
điềm báo hiệu cho thấy: Ngày mai, vào lúc mặt trời mọc, đội quân gồm bốn 
loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, hãy đứng ở trên đất bằng và các đao kiếm 
hãy được rửa.”

64. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: "Này các khanh, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự đã nói như thế 
nào thì các khanh hãy làm theo như thế ấy."

65. Này các Tỳ-khưu, rồi vào lúc mặt trời mọc, hoàng hậu của đức Vua 
Dĩghĩti xứ Kosala đã được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ 
trang, dàn trận, đứng ở trên đất bằng và được uống nước rửa đao kiếm.

66. Này các Tỳ-khưu, sau đó khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, 
hoàng hậu của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã sanh ra người con trai. Họ đã đặt 
tên cho đứa bé là Dīghāvu. Này các Tỳ-khưu, sau đó chẳng bao lâu, Hoàng tử 
Dīghāvu đã đạt được sự hiểu biết.

67. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã khởi ý điều này: 
"Vua Brahmadatta xứ Kâsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực? xe cộ5 xứ sở, kho hàng và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm 
đoạt. Nêu người này biết được chúng ta thì sẽ ra lệnh giết chết luôn cả ba. Hay 
là ta nên cho Hoàng tử Dīghāvu sống ở bên ngoài thành ph6?"
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68. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã cho Hoàng tử 
Dīghāvu sống ở bên ngoài thành phố. Này các Tỳ-khmi, sau đó chẳng bao lâu, 
Hoàng tử Dīghāvu trong khi sống ở bên ngoài thành phố đã học được tất cả các 
tài nghệ.

69. Này các Tỳ-khmi? vào lúc bấy giờ, người thợ hớt tóc của đức Vua 
Dĩghĩti xứ Kosala sống [dưới quyền] của đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi. Này 
các Tỳ-khưu, người thợ hớt tóc của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã nhìn thấy 
đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô nọ, 
nơi thành Bārānasī, trong nhà của nẹười làm đồ gốm, dưới hình thức khác là 
cải trang thành du sĩ; sau khi nhìn thây đã đi đên gặp đức Vua Brahmadatta xứ 
Kâsi, sau khi đến đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kāsi điều này: “Tâu Bệ 
hạ, đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala cùng với người vợ đang song ở khu vực ngoại ô 
nọ, nơi thành Bārānasī, trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức khác 
là cải trang thành du si."

70. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: uNày các khanh, như thế thì hãy dẫn đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala 
cùng với người vợ đến.” “Tâu Bệ hạ5 xin v2ng."

Này các Tỳ-khưu, rồi những người ấy nghe theo đức Vua Brahmadatta xứ 
Kâsi đã dẫn đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala cùng với người vợ đến.

71. Này các Tỳ-khưu, khi ây đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: "Này các khanh, như thế thì hãy trói chặt đức Vua Dĩghĩti xứ 
Kosala cùng người vợ bằng dây thừng chắc chắn, với cánh tay ở phía sau, cạo 
trọc đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ 
này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi9 sau khi đưa đi ra bằng 
công thành phía Nam, hãy chặt thành bôn khúc tại phía Nam của thành phô, roi 
quăng bỏ các phần ấy ở bốn huớng.”

72. "Tâu Bệ hạ, xin vang.59 Này các Tỳ-khưu, rồi những người ấy nghe theo 
đức Vua Brahmadatta xứ K互si, đã trói chặt đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala cùng 
người vợ băng dây thừng chác chăn, với cánh tay ở phía sau, cạo trọc dâu, roi 
dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này sang giao 
lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi.

73. Này các Tỳ-khưu9 khi ấy Hoànệ tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: "Mẹ và 
cha của ta được nhìn thấy đã lâu lam roi, hay là ta nên gặp mẹ và cha?"

74. Này các Tỳ-khưu9 khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã đi vào thành Bārānasīya 
nhìn thấy mẹ và cha bi trói chặt cánh tay ở phía sau bằng dây thừng chắc chắn, 
bị cạo trọc đầu và đang bị dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, 
từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi? sau khi nhìn 
thấy đã đi đến gặp mẹ và cha.

75. Này các Tỳ-khưu, đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala đã nhìn thấy Hoàng tử 
Dĩghâvu từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thay đã nói với Hoàng tử Dĩghâvu 
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điều này: "Này Dĩghãvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này 
Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lang diu bởi thù hận. 
Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dju."

76. Này các Tỳ-khtru, khi được nói như thê, những người ây đã nói với đức 
Vua Dĩghĩti xứ Kosala điều này: “Dức Vua Dĩghĩti xứ Kosala này là người điên 
nên nói nhảm. Ai là Dīghāvu của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vầy: 'Này 
Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dīghāvu thương, bởi 
vì các sự thù hận không được làm lắng diu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, 
chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dju，?" "Này các khanh, 
ta không là người điên. Ta không nói nhảm. Hơn nữa, người nào thông thái thì 
người ấy sẽ hiểu r6."

77. Này các Tỳ-khưu, đến lần thứ nhì ・..(nt)..・ Này các Tỳ-khxru? đến lần thứ 
ba, những người ây đã nói với đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala điêu này: "Dức Vua 
Dĩghĩti xứ Kosala này là nẹười điên nên nói nhảm. Ai là Dīghāvu của ông ta? 
Ong ta đã nói với ai như vây: 'Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, 
chớ có gần. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng 
dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lắng dju‘？” "Này các khanh, ta không là người điên. Ta không nói nhảm. 
Hơn nữa, người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ?9

78. Này các Tỳ-khưu9 sau đó những người ấy khi đã dẫn đức Vua Dĩghĩti xứ 
Kosala cùng với người vợ đi quanh từ đường pho này sang đườnệ phố khác, từ 
giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi roi đã đưa đi ra 
bang cong thành phía Nam, chặt thành bon khúc tại phía Nam của thành phố, 
quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng, ổn định lại hàng ngũ, rồi đã bỏ đi.

79. Này các Tỳ-khưu, khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã đi vào thành Bārānasī 
đem lại rượu và cho các người lính gác uống. Đen khi những người lính đã bi 
say và té xuống thì Hoàng tử Dīghāvu đã tự mình gom góp các thanh củi, thực 
hiện giàn hỏa táng, rồi đặt thi thể của mẹ và cha lên giàn hỏa táng, châm lửa, 
chắp tay lên và hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng.

80. Này các Tỳ-khưu, vào lúc bấy giờ, đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đi đến 
nơi sân thượng ở phần trên tòa lâu đài. Này các Tỳ-khưu5 đức Vua Brahmadatta 
xứ Kãsi đã nhìn thay Hoàng tử Dīghāvu chắp tay lên và đang hướng vai phải 
nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng, sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: 
"Chắc chắn rằng người đàn ông này là thân quyến hoặc là có cùng huyết thống 
với đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala. Hừ, chẳng có ích lợi gì cho ta. Bởi vì chẳng có 
người nào sẽ nói cho ta hay!”

81. Này các Tỳ-khưu, khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã đi vào rừng và than van 
khóc lóc cho đến nguôi ngoai, rồi đã lau khô nước mắt, trở vào thành Bārānasī, 
đi đến chuồng voi ở cạnh hoàng cung và đã nói với người thầy huấn luyện voi 
điều này: "Thua thầy, tôi muốn học nghề." "Này chàng trai trẻ mến, như thế thì 
ngươi cứ việc hQC."
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82. Này các Tỳ-khưu, sau đó Hoàng tử Dīghāvu, sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuồng voi.

83. Này các Tỳ-khưu, rồi đức Vua Brahmadatta xứ K互si, sau khi thức dậy 
trong đêm vào lúc hừng sáng, đã nghe tiếng ca hát với giọng du dương và tiếng 
đánh đàn ở nơi chuồng voi nên đã hỏi mọi người rang: "Này các khanh, người 
nào sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với giọng du dương 
và đã đánh đàn ở nơi chuồng voi?,,

84. "Tâu Bệ hạ, chàng trai trẻ học trò của người thầy huấn luyện voi kia, sau 
khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã 
đánh đàn ở nơi chuồng voi.” "NSy các khanh, như thế thì hãy dẫn chàng trai trẻ 
ấy đến.,, “Tâu Bệ hạ, xin vâng.,,

Này các Tỳ-khưu, rồi các người ấy nghe theo đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi 
đã đưa Hoàng tử Dīghāvu lại.

85. "Này khanh, chàng trai trẻ, có phải khanh sau khi thức dậy trong đêm 
vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi chuồng 
voi?" "Tâu Bệ hạ, thưa ph以i.” "NSy khanh, chàng trai trẻ, như thế thì khanh hãy 
ca hát với giọng du dương và hãy đánh đàn di." "Tâu Bệ hạ, xin vang.59

Này các Tỳ-khưu, rồi Hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức Vua Brahmadatta 
xứ Kâsi và có ý định làm [đức vua] hài lòng nên đã ca hát với giọng du dương 
và đã đánh dàn. “Này khanh chàng trai trẻ, khanh hãy hầu hạ ta.” "Tâu Bệ hạ, 
xin vang?9

Này các Tỳ-khmi, Hoàng tử Dīghāvu đã đáp lời đức Vua Brahmadatta xứ 
Kâsi.

86. Này các Tỳ-khiru, sau đó Hoàng tử Dĩghãvu đã trở thành người thức 
dậy trước và đi ngủ sau, là người sẵn sàng làm mọi việc, có hành động chiều 
chuộng, có nói lời êm dịu đối với đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi.

87. Này các Tỳ-khưu, sau đó chẳng bao lâu, đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi 
đã bổ nhiệm Hoàng tử Dīghāvu vào vai trò cận thần thân thiết.

88. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã nói với 
Hoàng tử Dīghāvu điều này: "Này khanh, chàng trai trẻ, như vậy thì khanh hãy 
thắng [ngựa] vào xe5 chúng ta sẽ đi săn thú.^, "Tâu Bệ hạ, xin vâng.^,

Này các Tỳ-khưu, rồi Hoàng tử Dĩghãvu nghe theo đức Vua Brahmadatta 
xứ Kâsi đã thắng [ngựa] vào xe rồi đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi 
điều này: "Tâu Bệ hạ, xe đã được thắng [ngựa] vào, xin Bệ hạ hãy suy nghĩ bây 
giờ là thời điểm của việc gi."

89. Này các Tỳ-khưu, khi ây đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi đã bước lên xe. 
Hoàng tử Dīghāvu đã điều khiển xe và đã điều khiển xe như thế nào đó để đội 
quân lính đã đi theo hướng khác, còn chiếc xe theo hướng khác.
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90. Này các Tỳ-khưu9 sau đó, khi đã đi xa, đức Vua Brahmadatta xứ Kāsi 
đã nói với Hoàng tử Dīghāvu điều này: "Này khanh, chàng trai trẻ, hãy dừng xe 
lại. Trẫm đã mệt và sẽ nằm xu6ng."

91. "Tâu Bệ hạ, xin vâng.,, Này các Tỳ-khưu, rồi Hoang tử Dīghāvu nghe 
theo đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi, đã dừng xe lại và ngồi xuống với thế kiết- 
già ở trên mặt đất.

92. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã kê đầu lên 
băp vê của Hoàng tử Dīghāvu và năm xuông. Đức vua đang mệt mỏi nên chỉ 
trong chốc lát đã rơi vào giấc ngủ.

93. Này các Tỳ-khưu, khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: "Bức 
Vua Brahmadatta xứ Kâsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở9 kho hàng và vựa lúa của chúng ta đã bi người này chiếm 
đoạt. Mẹ và cha của ta đã bi người này giết. Đây quả là thời điểm của việc này 
là việc ta có thể thanh toán mối thù hận,9 rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ.

94. Này các Tỳ-khưu, khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: "Vào 
lúc chết, cha của ta đã nói với ta rang: 'Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ 
có xa, chớ có gan. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm 
lắng diu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự 
thù hận được lắng dịu/ Đối với ta, việc này không thích đáng là việc ta có thể 
làm trái lời dạy của cha" nên đã tra gươm vào vỏ.

95. Này các Tỳ-khưu, đến lần thứ nhì ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, đến lần 
thứ ba, Hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: "Dức Vua Brahmadatta xứ Kâsi 
này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ? xứ sở5 kho 
hàng và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Mẹ và cha của ta 
đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm để ta có thể thanh toán mối thù 
hān,9 rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. Này các Tỳ-khưu, đến lần thứ ba, Hoàng tử 
Dīghāvu đã khởi ý điều này: "Vào lúc chết, cha của ta đã nói với ta rằng: 'Này 
Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dīghāvu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lắng diu bởi thù hận. Này Dīghāvu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu/ Đối với ta, 
việc này không thích đáng là việc ta có thể làm trái lời dạy của cha” nên lại 
tra gươm vào vỏ.

96. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, đã tức thời chồm dậy.

97. Này các Tỳ-khun? khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã nói với đức Vua 
Brahmadatta xứ Kâsi điều này: "Tâu Bệ hạ, vì sao Bệ hạ lại trở nên hoảng sợ, 
kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác và tức thời chồm day?" "Này khanh, chàng trai 
trẻ, ở đây, con trai của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala là Hoàng tử Dīghāvu đã dùng 
gươm tấn công ta trong giấc ngủ mơ. Vì thế trẫm trở nên hoảng sợ, kinh hoàng, 
hốt hoảng, dáo dác và đã tức thời chồm day.”
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98. Này các Tỳ-khưu, khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã dùng bàn tay trái mân 
mê đầu của đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi và dùng bàn tay phải rút gươm ra 
rồi nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi điều này: uTâu Bệ hạ, thần chính là 
Hoàng tử Dīghāvu, con trai của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala. Bệ hạ là người làm 
nhiều việc thất lợi cho chúng tôi. Binh lực? xe cộ, xứ sở, kho hàng và vựa lúa 
của chúng tôi đã bị Bệ hạ chiếm đoạt. Mẹ và cha của tôi đã bị Bệ hạ giết. Đây 
quả là thời điểm của việc này là việc thần có thể thanh toán mối thù hận.,,

99. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã quỳ mọp 
xuống đê đầu ở hai bàn chân của Hoàng tử Dīghāvu và đã nói với Hoàng tử 
Dīghāvu điều này: "Này Dīghāvu yêu quý, hãy ban cho trẫm mạng sống. Này 
Dīghāvu yêu quý, hãy ban cho trâm mạng s6ng." "Sao thân lại có khả năng đê 
ban cho Bệ hạ mạng sông được. Chính Bệ hạ mới có thê ban cho thân mạng 
s6ng?” "Này Dīghāvu yêu quý, như thế thì khanh hãy ban cho trẫm mạng sống 
và trẫm sẽ ban mạng song cho khanh."

100. Này các Tỳ-khưu9 khi ấy đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi và Hoàng tử 
Dīghāvu đã ban mạng sông cho nhau. Họ đã năm lây bàn tay và đã thực hiện 
lời thề không phản bội nhau.

101. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã nói với 
Hoàng tử Dīghāvu điều này: "Này Dīghāvu yêu quý, như thế thì khanh hãy 
thắng [ngựa] vào xe, chúng ta sẽ di." "Tâu Bệ hạ, xin v2ng."

Này các Tỳ-khmi, roi Hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức Vua Brahmadatta 
xứ Kãsi, đã thắng [ngựa] vào xe rồi đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi 
điều này: "Tâu Bệ hạ, xe đã được thắng [ngựa] vào, xin Bệ hạ hãy suy nghĩ bây 
giờ là thời điểm của việc gi."

102. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã bước lên 
xe và Hoàng tử Dīghāvu đã điều khiển xe, và đã điều khiển xe theo như thế nào 
đó đe chẳng bao lâu sau, gặp lại đội quân lính.

103. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã đi vào 
thành Bārānasī, cho triệu tập các viên quan đại thân cô vân lại và đã nói điêu 
này: "Này các khanh, nếu các khanh có thể nhìn thấy Hoàng tử Díghãvu, con 
trai của đức Vua Dĩghĩti xứ Kosala thì các khanh nên làm gì người ấy?"

104. Một số vị quan đã nói như vầy: "Tâu Bệ hạ, chúng ta nên chặt hai tay. 
Tâu Bệ hạ, chúng ta nên chặt hai chân. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên chặt hai tay và 
hai chân. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên xẻo lỗ 
mũi. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai và lỗ mũi. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên 
chặt dầu.”

105. "Này các khanh, đây chính là Hoàng tử Dīghāvu, con trai của đức Vua 
Dīghīti xứ Kosala. Không được làm bát cứ điêu gì đên người này. Người này đã 
ban cho trâm mạng sông và trâm đã ban mạng sông cho người này."
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106. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã nói với 
Hoàng tử Dīghāvu điều này: "Này Dīghāvu yêu quý, điều mà cha của khanh 
vào lúc chết đã nói rằng: 'Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có 
gần. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi 
thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được 
lắng dịu\ cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy?^,

107. “Tâu Bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: 'Chớ có xa' [ý 
là] 'Chớ có gây thù hận lâu dài.' Tâu Bệ hạ, đây là điều mà cha của thần vào lúc 
chết đã nói: 'Chớ có xa/ Tâu Bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: 
'Chớ có gần9 [ý là] 'Chớ có mau chóng gây đổ vỡ với bạn bè/ Tâu Bệ hạ, đây 
là điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: 'Chớ có gần/ Tâu Bệ hạ, điều mà 
cha của thân vào lúc chét đã nói: 'Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận 
không được làm lắng diu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù 
hận mà các sự thù hận được lắng dịu9 [ý là] 'Mẹ và cha của thần đã bị Bệ hạ 
giêf Như thê, nêu thân có thê tước đoạt mạng sông của Bệ hạ thì những người 
mong mỏi sự lợi ích cho Bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của thần, rồi những 
người mong mỏi sự lợi ích cho thần, có thể tước đoạt mạng sống của những 
người ấy; như vậy thù hận ấy không thể giải quyết bằng thù hận. Giờ đây, Bệ 
hạ đã ban mạng sống cho thần và thần đã ban mạng sống cho Bệ hạ; như vậy 
thù hận ấy đã được giải quyết bằng sự không thù hận. Tâu Bệ hạ, đây là điều mà 
cha của thần vào lúc chết đã nói: 'Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận 
không được làm lang dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù 
hận mà các sự thù hận được lắng dỆi.'"

108. Này các Tỳ-khiru, khi ấy đức Vua Brahmadatta xứ Kâsi đã khởi ý điều 
này: "Thật kỳ diệu thay! Thật phi thường thay! Hoàng tử Dīghāvu này thật sáng 
trí bởi vì hiểu được ý nghĩa một cách chi tiết của điều đã được người cha nói 
ra một cách van tắt” roi đã trả lại binh lực, xe cộ? xứ sở, kho hàng, vựa lúa của 
người cha và còn ban cho người con gái [của mình] nữa.

109. Này các Tỳ-khưu, ngay chính những người ấy là các vị vua đã cầm lấy 
gậy, đã cầm lấy gươm mà còn có sự kham nhẫn và khoan dung như thế ấy. Nàỵ 
các Tỳ-khưu? ở đây, các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang được xuât 
gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy, các ngươi hãy nên bày 
tỏ sự kham nhẫn và lòng khoan dung.

110. Đen lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu ấy điều này:
一 Này các Tỳ-khưu, thôi đủ rồi. Chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ 

có sự lý luận, chớ có sự tranh luận nữa.
111. Đen lần thứ ba, vi Tỳ-khưu là vi nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế 

Tôn điều này:
一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin 

đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện
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tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng băng sự xung đột, băng sự cãi cọ, băng sự lý 
luận và bằng sự tranh luận này.

112. Khi ấy, đức Thế Tôn [nghĩ rằng]: “Những kẻ rồ dại này đã tới mức tận 
cùng, những kẻ này không dễ gì mà nhắc nh&” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi.

Tụng phẩm Dīghāvu là phần thứ nhất

L Khi ây, vào buôi sáng, đức Thê tôn đã mặc y, câm y bát, roi đi vào thành 
Kosambī để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành Kosambī, trên đường 
khất thực trở về sau bữa ăn, đức Thế Tôn đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, rồi 
chỉ đứng giữa hội chúng nói lên những lời kệ này:

2. "Trong đám người ồn ào náo nhiệt, không kẻ nào nghĩ là mình ngu. Hơn 
thế nữa, trong khi hội chúng đang bị chia rẽ, không người nào khác đã biết đến.

3. Lời nói của bậc Trí đã bị hoàn toàn quên hẳn, chúng nói đủ mọi thứ 
chuyện. Có miệng há rộng theo như chúng muốn, chúng bị [sự náo động] lôi 
kéo đi mà chẳng biết.

4. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt 
của tôi. Những ai áp ủ điêu áy, sự thù hận của những người áy không được 
lặng yên.

5. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt 
của tôi. Những ai không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người ấy được lặng yên.

6・ ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự hận 
thù và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điêu này là quy luật cô xưa.

7. Và những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự kiềm 
chế. Và những người nào nhận thức được điều ấy, từ đó mà các sự tranh chấp 
được lăng yên.

8. Đối với những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ là những kẻ đã chặt đứt 
xương [thịt], đã đoạt mạng sống, đã cướp bóc ngựa, bò, tài sản, mà còn có sự 
hòa hợp đối với chúng, vì sao các người lại không thể có được?

9. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt lành 
làm người đồng hành thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, có thể đi với người ấy 
[một cách] hoan hỷ có niệm.

10. Nếu không thể có được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt 
lành làm người đồng hành thì giống như vị vua từ bỏ quốc độ đã chinh phục, 
hãy nên song một mình như là voi Mātañga [song] ở trong rưng.

11. Sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một mình 
hãy sống và không nên làm các điều ác, ít ham muốn như là voi Mātañga [sống] 
ở trong rừng."
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12. Khi ấy, đức Thế Tôn chỉ đứng giữa hội chúng đã nói lên những lời kệ 
này rồi đi đến ngôi làng Bālakalonakāra.

13. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Bhagu đang tru tại ngôi làng Bālakalonakāra.
14. Đại đức Bhagu đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 

khi nhìn thấy đã sắp đặt chỗ ngồi, đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà 
chân, rồi đã đi ra đón và tiếp nrớc y bát. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được sắp đặt sẵn, sau khi ngôi xuông đã rửa hai bàn chân.

15. Đại đức Bhagu đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi 
Đại đức Bhagu đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Bhagu 
điều này:

-Này Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có tốt đẹp không? Việc 
đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không?

-Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, việc đi khát thực không có bi khó nhọc.

16. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phấn khởi cho Đại đức Bhagu bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và đi đen khu vườn cây Pācīnavamsa.

17. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Anuruddha, Đại đức Nandiya và Đại đức 
Kimbila trú tại khu vườn cây Pācīnavamsa.

18. Người giữ vườn đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Này ông Sa-mon, chớ có đi vào khu vườn cây này. ở đây, có ba người con 
trai gia đình danh giá và có tính tự ưọng trú ngụ. Chớ có gây phiền nhiễu đến họ.

19. Đại đức Anuruddha đã nghe được người giữ vườn đang căn dặn đức 
Thế Tôn, sau khi nghe được đã nói với người giữ vườn điều này:

-Này đạo hữu giữ vườn, chớ ngăn cản đức Thế Tôn. Bậc Đạo sư của chúng 
tôi la đức The Ton đã đen.

20. Sau đó, Đại đức Anuruddha đã đi đến gặp Đại đức Nandiya và Đại đức 
Kimbila, sau khi đen đã nói với Đại đức Nandiya và Đại đức Kimbila điều này:

-Các Đại đức hãy đi ra. Các Đại đức hãy đi ra. Bậc Đạo sư của chúng ta là 
đức The Ton đã đen.

2L Khi ấy, Đại đức Anuruddha, Đại đức Nandiya và Đại đức Kimbila đã đi 
ra đon đức The Ton, mọt vị đã nhạn lay y va bình bát cua đức The Ton, mọt vị 
đã sắp xếp chỗ ngồi, một vị đã mang lại nước rửa chân, ghế kê chân và tấm chà 
chan. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, sau khi ngồi 
xuống đã rửa hai bàn chân.

22. Rồi các vị Đại đức ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đã ngồi xuống một 
bên. Khi Đại đức Anuruddha đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với 
Đại đức Anuruddha điều này:
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-Này các vi Anuruddha, các ngươi sức khoẻ có khá không? Mọi việc có 
được tốt đẹp không? Việc đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không?

一 Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc.

一 Này các vi Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, không 
cãi cọ5 có được trạng thái như sữa với nước, có nhìn nhau bằng những ánh mắt 
thương mến không?

一 Bạch Thế Tôn, chắc chắn là vậy! Chúng con sống có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước và nhìn nhau bằng những 
ánh măt thương mên.

一 Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, không 
cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước và nhìn nhau bằng những ánh mắt 
thương mên là như thê nào?

23. 一 Bạch Ngài, ở đây, con khởi ý như vầy: "Thật lợi ích cho ta! Thật đã 
khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm hạnh như thế nay!,? Bạch 
Ngài, đối với các Đại đức này, sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp đã 
được the hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện qua khẩu nghiệp, ...(nt)..・ sự 
thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo, và bạch Ngài, 
con đây đã khởi ý như vay: "Hay là ta nên buông rơi tâm của ta và hành động 
thuận theo tâm của các Đại đức nay?59 Bạch Ngài, rồi con đây đã buông rơi tâm 
con và hành động thuận theo tâm của các Đại đức này. Bạch Ngài, chúng con 
tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ rang chỉ có một tâm.

24. Rồi Đại đức Nandiya ...(nt)..・ Rồi Đại đức Kimbila cũng đã nói với đức 
The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, ở đây, con cũng khởi ý như vầy: "Thật lợi ích cho ta! Thật đã 
khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm hạnh như thế nay!59 Bạch 
Ngài, đối với các Đại đức này, sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp đã 
được thể hiện công khai hoặc kín dào, sự thân thiện qua khẩu nghiệp, ...(nt)... sự 
thân thiện qua ý nghiệp đã được the hiện công khai hoặc kín đáo, và bạch Ngài, 
con đây đã khởi ý như vầy: "Hay là ta nên buông rơi tâm của ta và hành động 
thuận theo tâm của các Đại đức này?” Bạch Ngài, rồi con đây đã buông rơi tâm 
con và hành động thuận theo tâm của các Đại đức này. Bạch Ngài, chúng con 
tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ rằng chỉ có một tâm. Bạch Ngài, 
chúng con sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như 
sữa với nước và nhìn nhau bằng những ánh mắt thương mến là như thế ấy.

25. 一 Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm hay không?

一 Bạch Ngài, chắc chắn là vậy! Chúng con sống ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm.
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26. 一 Này các vị Anuruddha, các ngươi sống ít bi xao lãng, có sự nỗ lực, có 
sự quyết tâm là như thế nào?

27. 一 Bạch Ngài, ở dây, vị nào trong chúng con đi khất thực từ làng trở về 
trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà 
chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống và nước rửa. Vị 
nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực đã được ăn còn thừa lại, 
nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ 
xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, 
dọn dẹp nước uống, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc 
lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem [nước] 
lại. Nếu vị ấy không làm nổi, thì mời vi thứ hai lại với sự ra hiệu bằng tay và 
[chúng con] đem [nước] lại với dấu hiệu bằng tay. Bạch Ngài, nhưng không vì 
lý do đó mà chúng con nói ra lời. Bạch Ngài, cứ mỗi năm ngày, chúng con ngồi 
lại cho việc thảo luận giáo pháp trọn đêm. Bạch Ngài, chúng con sống ít bi xao 
lãng, có sự nô lực, có sự quyêt tâm là như thê.

28. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phấn khởi cho Đại đức Anuruddha, Đại đức Nandiya và Đại đức Kimbila 
bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra di, du hành về phía 
Pārileyyaka. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến Pārileyyaka. Tại nơi 
đó, ở Pārileyyaka đức Thế Tôn sống trong khu rừng cây được bảo vệ, dưới gốc 
cây Sāla xinh đẹp.

29. Khi ấy, đức Thế Tôn trong khi thiền tinh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã sanh khởi: "Trước đây, Ta đã sống không thoải mái, bị quấy rầy 
bởi các Tỳ-khưu ở Kosambī ấy, là những vi thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và franh tụng ở hội chúng. Bây giờ, Ta 
đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, không người thứ hai, thoát khỏi các 
Tỳ-khưu ở Kosambī ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng,,,

30. Cũng có con long tượng nọ sông bị quây rây bởi những con voi dực, bởi 
những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé và còn phải nhai 
các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ gãy lượt 
này lượt khác. Và nó uông các thứ nước đã bị khuây đục. Khi nó vượt qua dòng 
sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân.

31. Khi ay9 con long tượng áy đã khởi ý điêu này: "Ta sông bị quây rây bởi 
những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con 
voi bé và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây 
đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta uống các thứ nước đã bi khuấy đục. 
Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. 
Hay là ta nên sống một mình, tách ra khỏi đám d6ng?"



466 « ĐẠI PHẨM

32. Sau đó, con long tượng ây đã tách khỏi bây, đi đên Pārileyyaka, chô khu 
rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây Sāla xinh đẹp, kề cận đức Thế Tôn; sau khi 
đến nó đã dùng vòi phục vụ đức Thế Tôn nước uống, nước rửa và dọn dẹp cây cỏ.

33. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: "Trước đây, ta đã sống 
bị quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi 
tơ, bởi những con voi bé và đã nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các 
nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta đã uống các thứ nước đã 
bi khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy lại 
cọ xát vào thân. Bây giờ, ta đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, không kẻ 
thứ hai, thoát khỏi các con voi đực, các con voi cái, các con voi tơ và các con 
voi be."

34. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhận biết sự tách ly của bản thân đã dùng 
tâm biết được ý nghĩ suy tầm của con long tượng ấy, rồi vào lúc ấy đã thốt lên lời 
cảm hứng rằng: "Tâm của con long tượng, là con voi có ngà dài, cung với chúa 
loài người có tâm được tương đồng về việc một mình vui thích ở khu rừng.,,

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

36. Khi ấy, các cư sĩ ở Kosambī đã khởi ý điều này: "Các ngài Tỳ-khưu ở 
Kosambī này là những người đã làm nhiều điều không lợi ích cho chúng ta. 
Đức Thế Tôn bị quấy rầy bởi các vi này nên đã bỏ đi. Vậy thì chúng ta không 
nên đảnh lễ các ngài Tỳ-khưu ở Kosambī nữa, không nên đứng dậy, không nên 
thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không nên trọng vọng, không 
nên cung kính, không nên sùng bái, không nên Cling dường, không nên bố thí 
đồ ăn khất thực cho các vị đi đến; như thế ấy, các vị này trong khi không được 
trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được Cling 
dường bởi chúng ta, và khi đã không còn được trọng vọng, các vị hoặc là sẽ bỏ 
đi, hoặc là sẽ hoàn tục, hoặc là sẽ có niềm tin nơi đức Thế Ton?9

37. Sau đó, các cư sĩ ở Kosambī đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không 
thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không trọng vọng, không cung 
kính, không sùng bái, không cúng dường, không bố thí đồ ăn khất thực cho các 
vị đi đến.

38. Khi ấy, các Tỳ-khưu ở Kosambī trong khi không được trọng vọng, 
không được cung kính, không được sùng bái, không được Cling dường bởi các 
cư sĩ ở Kosambī, và khi đã không còn được trọng vọng nữa, [các vi ấy] đã nói 
như vầy: "Này các Đại đức, vậy thì chúng ta nên đi Sāvatthi và giải quyết sự 
tranh tụng này trong sự hiện diện của đức Thế Ton?9

39. Sau đó, các Tỳ-khưu ở Kosambī đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi 
đến thành Sāvatthi.
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40. Đại đức Sāriputta đã nghe rằng: "Nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambī 
ấy là những vi thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.,,

41. Khi ấy, Đại đức Sāriputta 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, Đại 
đức Sāriputta đã nói với đức Thế tôn điều này:

—Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khiru ở Kosambī ây là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sāvatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các Tỳ-khmi ấy như thế nào?

一 Này Sāriputta, như thế thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.
一 Bạch Ngài, con nên hiên đúng Pháp và sai Pháp như thê nào?
42. 一 Này Sāriputta, người nói sai Pháp sẽ được nhận biêt do mười tám sự 

việc. Này Sāriputta, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "Pháp", tuyên bố 
Pháp là "phi Pháp”; tuyên bố phi Luật là 6CLuậf\ tuyên bố Luật là "phi Luật,9; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là "diều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai", tuyên bô điêu đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai là "diều đã không được giảng, không được nói bởi 
đức Như Lai"; tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là "điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức 
Như Lai là "điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bố điều đã 
không được quy đinh bởi đức Như Lai là "diều đã được quy định bởi đức Như 
Lai”, tuyên bo điều đã được quy đinh bởi đức Như Lai là "diều đã không được 
quy định bởi đức Như Lai”； tuyên bố vô tội là "phạm toi”，tuyên bố phạm tội 
là "vô toi”; tuyên bố tội nhẹ là "tội nặng", tuyên bố tội nặng là "tội nhẹ"; tuyên 
bố tội còn dư sót là utội không còn dư s6t", tuyên bố tội không còn dư sót là 
"tội còn dư s6f ； tuyên bố tội xấu xa là "tội không xấu xa", tuyên bố tội không 
xấu xa là "tội xấu xa.” Này Sāriputta, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do 
mười tám sự việc này.

43. Này Sāriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Sāriputta, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "phi PhSp”, tuyên 
bố Ph4p là [Pháp”; tuyên bố phi Luật là "phi Luậf\ tuyên bố Luật là "Luār； 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là "diều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”，tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là "điều đã được giảng, đã được nói 
bởi đức Như Lai”; tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là 
"điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai”，tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là "diều đã được thực hành bởi đức Như Lai"; tuyên bố 
điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là "diều đã không được quy định 
bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai là "điều đã 
được quy định bởi đức Như Lai”； tuyên bố vô tội là "v6 tội9\ tuyên bố phạm 



468 ❖ ĐẠI PHẨM

tội là "phạm toi"; tuyên bố tội nhẹ là "tội nhẹ", tuyên bố tội nặng là "tội nặng"; 
tuyên bố tội còn dư sót là "tội còn dư sóf\ tuyên bố tội không còn dư sót là "tội 
không còn dư s6t"; tuyên bố tội xấu xa là "tội xấu xa", tuyên bố tội không xấu 
xa là "tội không xấu xa." Này Sāriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết 
do mười tám sự việc này.

44. Roi Đại đức Mahāmoggallāna đã nghe răng: "Nghe nói các Tỳ-khưu ở 
Kosambī ấy là những vi thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng 
ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi....(nt)... Roi Đại đức Mahākassapa đã 
nghe rằng: ...(nt)..・ Rồi Đại đức Mahâkaccãna đã nghe rằng:…(nt)..・ Rồi Đại đức 
Mahākotthita đã nghe rằng: ...(nt)... Rồi Đại đức Mahâkappina đã nghe rằng: 
…(nt)..・ Rồi Đại đức Mahâcunda đã nghe rằng: ...(nt)... Rồi Đại đức Anuruddha 
đã nghe rằng: ...(nt)... Rồi Đại đức Revata đã nghe rằng: ...(nt)... Rồi Đại đức 
upãli đã nghe rằng: ...(nt)..・ Rồi Đại đức Ānanda đã nghe rằng: ...(nt)... Rồi Đại 
đức Rãhula đã nghe rằng: "Nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambī ấy là những vị 
thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến 
thành Savatthi.^,

45. Khi ấy, Đại đức Rāhula 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, Đại đức 
Rãhula đã nói với đức Thế tôn điều này:

-Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambī ấy là những vị thường 
gây nên các sự xung đột,…(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng đang đi đen thành 
Sāvatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các Tỳ-khưu ấy như thế nào?

-Này Râhula, như thế thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.
一 Bạch Ngài, con nên hiểu đúng Pháp và sai Pháp như thế nào?
46. - Này Râhula, người nói sai Pháp sẽ được nhận biêt do mười tám sự 

việc. Này Râhula, ở đây vi Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "Ph9p", tuyên bố 
Pháp là "phi Pháp"; tuyên bố phi Luật là "Luậf\ tuyên bố Luật là "phi Luậr； 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là "diều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai là "diều đã không được giảng, không được nói bởi 
đức Như Lai"; tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là "điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai", tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức 
Như Lai là "diều đã không được thực hành bởi đức Như Lai"; tuyên bố điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai là "điều đã được quy định bởi đức Như 
Lai”, tuyên bo điều đã được quy định bởi đức Như Lai là "diều đã không được 
quy định bởi đức Như Lai"; tuyên bố vô tội là "phạm t0i”, tuyên bố phạm tội là 
“v6 toi”; tuyên bố tội nhẹ là "tội nāng9\ tuyên bo tội năng là "tội nhẹ,9; tuyên bố 
tội còn dư sót là "tội khônệ còn dư s6t”, tuyên bố tội không còn dư sót là "tội 
còn dư s6t"： tuyên bố tội xấu xa là "tội không xấu xa", tuyên bố tội không xấu 
xa là "tội xấu xa." Này Râhula, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười 
tám sự việc này.
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47. Này Rāhula, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Râhula, ở đây vi Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "phi Pháp", tuyên 
bố Pháp là :Ph如”；tuyên bố phi Luật là "phi Luậf\ tuyên bố Luật là "Luậr； 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là "điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai", tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là "diều đã được giảng, đã được nói 
bởi đức Như Lai"; tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là 
“diều đã không được thực hành bởi đức Như Lai", tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là "điều đã được thực hành bởi đức Như Lai”； tuyên bố 
điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là "điều đã không được quy định 
bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều đã được quy đinh bởi đức Như Lai là "điều đã 
được quy định bởi đức Như Lai"; tuyên bố vô tội là toi", tuyên bố phạm 
tội là "phạm t0i”； tuyên bố tội nhẹ là "tội nhq", tuyên bố tội nặng là utội nāng,9; 
tuyên bố tội còn dư sót là "tội còn dư sóf\ tuyên bố tội không còn dư sót là "tội 
không còn dư sof5; tuyên bố tội xấu xa là "tội xấu xa", tuyên bố tội không xấu 
xa là "tội không xấu xa." Này Râhula, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết 
do mười tám sự việc này.

48. Roi bà Mahāpajāpatī Gotamĩ đã nghe răng: "Nghe nói các Tỳ-khưu ở 
Kosambī ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói 
chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.

49. Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi 
đến, bà đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotamĩ đã nói với đức Thế tôn điều này:

一 Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambī ấy là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sāvatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các Tỳ-khưu ấy như thế nào?

一 Này Gotamĩ, như thê thì bà hãy nghe pháp ở cả hai bên; sau khi nghe pháp 
ở cả hai bên, các Tỳ-khưu bên nào là các vi nói đúng Pháp thì bà hãy thuận theo 
quan điểm, điều mong mỏi, điều khao khát và ý định của các vị ấy. Và bất cứ 
điều gì hội chúng Tỳ-khưu-ni cần trông đợi từ hội chúng Tỳ-khưu thì nên trông 
đợi tất cả các điều ấy từ các vị nói đúng Pháp mà thôi.

50. Rồi gia chủ Anāthapindika đã nghe rằng: "Nghe nói các Tỳ-khưu ở 
Kosambī ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng 
ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.”

51. Khi ấy, gia chủ Anāthapindika 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, 
gia chủ Anāthapindika đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambī ấy là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, ...(nt)..・ và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sāvatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các Tỳ-khưu ấy như thế nào?
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一 Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả hai bên; sau khi 
dâng vật thí rồi hãy nghe pháp cả hai bên; sau khi nghe pháp cả hai bên, các Tỳ- 
khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều mong 
mỏi, điều khao khát và ý định của các vị ấy.

52. Rồi bà Visākhā, mẹ của Migâra đã nghe rằng: “Nghe nói các Tỳ-khưu 
ở Kosambī ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.

53. Khi ấy, bà Visākhā, mẹ của Migāra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một ben. Khi đã ngồi xuống một 
bên, bà Visākhā, mẹ của Migâra đã nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambī ấy là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở 
hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với 
các Tỳ-khưu ấy như thế nào?

一 Này bà Visākhā, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả hai bên; sau 
khi dâng vật thí rồi hãy nghe pháp cả hai bên; sau khi nghe pháp cả hai bên, các 
Tỳ-khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều 
mong mỏi, điều khao khát và ý đinh của các vị ấy.

54. Sau đó, theo tuân tự các Tỳ-khưu ở Kosambī đã đên được thành Sāvatthi.
55. Khi ấy? Đại đức Sāriputta 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, Đại 
đức Sāriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambī ây là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ? tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở 
hội chúng đã đến thành Sāvatthi. Bạch Ngài, con nên tiến hành về chỗ trú ngụ 
cho các Tỳ-khưu ấy như thế nào?

一 Này Sāriputta, như thế thì nên cho chỗ trú ngụ được cách biệt.
一 Bạch Ngài, nêu không được cách biệt thì nên thực hành như thê nào?
—Này Sāriputta, như thế thì nên làm thành cách biệt rồi giao cho. Này 

Sāriputta, nhưng Ta không nói rằng: "C6 the xâm phạm chỗ trú ngụ của vị 
Tỳ-khưu thâm niên hơn vì một lý do nào d6." Vị nào xâm phạm thì phạm tội 
Dukkata,

—Bạch Ngài, nên thực hành như thế nào về tài vật?
一 Này Sāriputta, tài vật nên được chia phàn đồng đều cho tất cả.
56. Sau đó, vị Tỳ-khưu bi án treo ây trong khi suy xét vê Pháp và Luật đã 

khởi ý điều này: "Diều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Ta bị phạm 
[tội], ta không phải là không phạm [tội]. Ta bị án treo, ta không phải là không 
bị án treo. Ta đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng 
được duy trì.,^
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57. Khi ấy, vị Tỳ-khiru bi án treo ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị 
án treo, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu ủng hộ vi bi án treo điều này: "Này 
các Đại dức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm [tội], 
tôi không phải là không phạm [tội]. Tôi bi án treo, tôi không phải là không bị án 
treo. Tôi đã bi án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được 
duy trì. Xin các Đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi?9

58. Khi ấy, các Tỳ-khưu ủng hộ vi bị án treo ấy đã đưa vị Tỳ-khưu bị án 
treo áy đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đa đanh le đức The Ton roi ngoi 
xuông một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, các vi Tỳ-khưu ây đã nói với đức 
The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, vi Tỳ-khưu bị án treo này đã nói như vây: "Này các Đại dức, 
điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bi phạm [tội], tôi không phải 
là không phạm [tội]. Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị án treo. Tôi đã 
bị án treo băng hành sự đúng Pháp, không thê sửa đôi, đáng được duy trì. Xin 
các Đại đức hãy đến và phục hồi cho t6i." Bạch Ngài, giờ nên được thực hành 
như thế nào?

一 Này các Tỳ-khưu, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Vi Tỳ- 
khưu ấy bi phạm [tội], vị Tỳ-khưu ấy không phải là không phạm [tội]. Vị Tỳ- 
khưu ấy bi án treo, vi Tỳ-khưu ấy không phải là không bị án treo. Vi Tỳ-khưu 
ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy 
trì. Này các Tỳ-khưu, bởi vì vị Tỳ-khưu ấy đã phạm [tội], đã bi án treo và nhìn 
nhận. Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây hãy phục hôi cho vị Tỳ-khưu ây.

59. Sau đó, các Tỳ-khưu ủng hộ vi bị án treo ấy đã phục hồi cho vị Tỳ-khưu 
bị án treo ấy, rồi đã đi đến gặp các Tỳ-khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với 
các Tỳ-khưu ban án treo điều này:

一 Này các Đại dức, trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi 
cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, 
sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vi Tỳ-khưu này 
đây đã phạm [tội], đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các Đại 
dức, vậy chúng ta hãy tiên hành sự hợp nhát hội chúng đê giải quyêt sự kiện ây.

60. Sau đó, các Tỳ-khưu ban án treo ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thể Tôn rồi ngồi xuống một ben. Khi đã ngồi xuống một 
bên, các Tỳ-khưu ban án treo ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo ây đã nói như vây: "Này các 
Đại dức, trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự 
tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong 
hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị Tỳ-khưu này đây đã phạm 
[tội], đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các Đại đức, vậy 
chúng ta hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy." Bạch 
Ngài, giờ nên được thực hành như thể nào?
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一 Này các Tỳ-khưu, bởi vì vi Tỳ-khiru ấy đã phạm [tội], đã bị án treo, đã 
nhìn nhận và đã được phục hôi. Này các Tỳ-khưu5 chính vì điêu ây, hội chúng 
hãy tiên hành sự hợp nhát hội chúng đê giải quyêt sự kiện ây. Và này các Tỳ- 
khưu, nên được tiên hành như vây: Toàn bộ tát cả gôm các vị bị bệnh và không 
bị bệnh nên tụ hội lại một chỗ và không một ai được phép gởi lời tùy thuận. Sau 
khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, 
có năng lực:

6L "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác 
biệt trong hội chúng, vi Tỳ-khưu này đây đã phạm [tội], đã bi án treo, đã nhìn 
nhận và đã được phục hôi. Nêu là thời diêm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên tiên hành sự hợp nhát hội chúng đê giải quyêt sự kiện ây. Đây là lời đê nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội chúng 
đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự 
bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong 
hội chúng, vi Tỳ-khưu này đây đã phạm [tội], đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã 
được phục hồi. Hội chúng tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện 
ấy. Đại đức nào đồng ý việc tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự 
kiện ây xin im lặng; vi nào không đông ý có thê nói lên.

Sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy đã được hội chúng thực 
hiện, sự bất đồng trong hội chúng đã được dàn xếp, sự chia rẽ hội chúng đã 
được dàn xếp. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.,,

Lập tức sau đó? lễ Uposatha nên được tiến hành, Giới bổn (Pãtỉmokkhd) 
nên được đọc tụng.

62. Sau đó, Đại đức upāli 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, Đại đức 

， y
T T__ •—*1 • 一 L •_LA Ạ np x* A___Upâli đã noi vơi đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đong trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng không điều 
tra sự kiện ấy và xác định nguyên nhân không đúng rồi tiến hành sự hợp nhất 
hội chúng; bạch Ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp?

-Này upâli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát đông trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng không điều 
tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; 
này Upâli, sự hợp nhất hội chúng ấy là sai Pháp.
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一 Bạch Ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát đông trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều tra sự 
kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự họp nhất; bạch Ngài, có 
phải sự hợp nhát hội chúng ây là đúng Pháp?

一 Này upāli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều tra sự 
kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; này upăli, sự 
hợp nhát hội chúng ây là đúng Pháp.

63. 一 Bạch Ngài, sự hợp nhất hội chúng có bao nhiêu loại?
一 Này Up互li, sự hợp nhất hội chúng có hai loại. Này up互li, có sự hợp nhất 

hội chúng không đạt được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ và có loại vừa đạt 
được mục đích, vừa đạt được từ ngữ.

64. Này upâli, thế nào là sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục 击ch, 
chỉ đạt được từ ngữ? Này up負li, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, 
sự cãi CQ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội 
chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến 
hành sự hợp nhất; này upâli, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng không đạt 
được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ.

65. Này Up互li, thế nào là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích, vừa 
đạt được từ ngữ? Này upãli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi 
cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đong trong hội chúng, 
sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều 
tra sự kiện ây và xác định đúng nguyên nhân roi tiên hành sự hợp nhát; này 
upâli, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích, vừa đạt 
được từ ngữ. Này Upãli, đây là hai sự hợp nhất hội chúng.

66. Sau đó, Đại đức upâli đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên 
vai, chắp tay lên cúi chào đức Thế Tôn, rồi trình lên đức Thế Tôn những lời 
kệ này:

67. "Trong các phận sự thuộc vê hội chúng, trong các cuộc thảo luận, trong 
những việc điều tra về những vấn đề đã sanh khởi, ở đây, người như thế nào là 
người đem lại nhiều lợi ích? ở đây, vị Tỳ-khưu như thế nào là xứng đáng việc 
chủ tri?”

68. "Trước tiên về mặt giới hạnh, là vị không bị chê bai, có hành động đã 
được suy xét, có giác quan khéo được canh phòng, về nguyên tắc thì những kẻ 
đối nghịch không thể bôi nhọ bởi vì điều gì mà họ có thể nói về vị ấy, thì vi này 
chẳng có điều ấy.
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69. Vi như thế đứng vững trong sự thanh tịnh của giới, là người có niềm tự 
tín, nói năng có tính thuyết phục, vị đi vào hội chúng không run, không sợ hãi, 
không bỏ rơi ý nghĩa trong khi nói về đề tài liên quan.

70. Tương tợ y như thế, khi được hỏi câu hỏi ở các hội chúng, vị ấy không 
ngần ngại và cũng không mắc cỡ, trong khi nói lời giải thích xứng đáng, đúng 
lúc, con người khôn ngoan làm hài lòng hội chúng các bậc tri thức.

71. Vi ấy có sự tôn kính các Tỳ-khưu trưởng thượng và có niềm tin đối với 
vị thầy của mình, có khả năng cân nhắc, rành rẽ về điều nên nói, là vị rành rẽ về 
yếu điểm của những kẻ đối nghịch.

72. Vì thê, những kẻ đôi nghịch lâm vào thê yêu và đám đông người tuân 
theo sự chỉ dạy. Trong khi nắm giữ sự suy luận của mình, vị ấy không bỏ quên 
niềm tin tưởng của mình và không gây tổn hại trong khi trả lời câu hỏi.

73. Có khả năng trong các công việc đưa tin, có sự ghi nhớ tốt, đúng theo 
lời các vị đã nói với vị ấy về các phận sự của hội chúng. Được phái đi bởi nhóm 
các Tỳ-khưu, trong khi thực hiện lời dặn dò, không vì điều ấy mà suy nghĩ rằng: 
'Ta làm công việc.5

74. Khi bị phạm tội vê các sự việc dâu là thê nào chăng nữa, theo đó có 
phương thức thoát khỏi tội. Vị ây khéo được truyên thừa cả hai Bộ Phân tích 
ấy, là vi biết về đường lối thoát khỏi tội.

75. Trong khi phân xử các sự việc, vị ây áp dụng sự mời ra và người bị mời 
ra là đúng theo sự việc. Sự phục hồi là dành cho người đã trải qua việc ấy. Vị 
ấy cũng biết luôn cả điều ấy, là vi biết về Bộ Phân tích,

76. Vi ây có sự tôn kính các Tỳ-khưu trưởng thượng, các vị mới tu, các vi 
Trưởng lão và các vị trung niên. Người thực hiện việc lợi ích cho nhiều người ở 
đây là bậc sáng trí. Vị Tỳ-khưu như thế ấy xứng đáng việc chủ trì ở dây."

Dứt chương Kosambī là thứ mười.

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:
1. Bậc Chiên Thăng cao quý ở tại Kosambī, sự tranh luận vê việc không 

nhìn nhận tội, trong trường hợp nào [hội chúng] có thể phạt án treo thì trong 
trường hợp ấy [vị bi án treo] nên trình báo tội vì niềm tin [của các vi khác].

2. Bên trong ranh giới, ở chính tại nơi ấy, luôn cả [ngôi làng] Bâlaka, từ 
vườn cây [Pācīna], khu rừng Pārileyyā và thành Sāvatthi, vị Sāriputta và vị 
Kolita.

3. Vị Mahâkassapa, vị Kaccâna, vi Kotthita và vi Kappina, vi Mahãcunda, 
vi Anuruddha và cả hai vi Revata và upâli.
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4. Vị Ānanda và luôn cả vị Rāhula nữa, vị Ni Gotamī, ông Anāthapindika 
và bà Visākhā mẹ của Migāra,... và chỗ trú ngụ được cách biệt, nên cho tài vật 
đồng đều.

5. Không vị nào được gởi trao sự tùy thuận, được vấn hỏi bởi vị Upāli, vị 
[Ty-khiru] không bị chê trách về tăng thượng giới, sự hợp nhất trong giáo pháp 
của đấng Chiến Thang.

—ooOoo—
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