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1. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṃ yathābhirattaṃ1 viharitvā yena 
rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi.  
 

2. Addasā2 kho āyasmā kaṅkhārevato antarāmagge guḷakaraṇaṃ 
okkamitvā guḷe piṭṭhampi chārikampi pakkhipante, disvāna ‘akappiyo guḷo 
sāmiso, na kappati guḷo vikāle paribhuñjitun ’ti kukkuccāyanto sapariso 
guḷaṃ na paribhuñjati. Yepissa sotabbaṃ maññanti, tepi guḷaṃ na 
paribhuñjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Kimatthāya3 bhikkhave, 
guḷe piṭṭhampi chārikampi pakkhipantī ”ti? “Bandhanatthāya4 bhagavā ”ti. 
“Sace bhikkhave, bandhanatthāya3 guḷe piṭṭhampi chārikampi pakkhipanti, 
so ca guḷotveva saṅkhaṃ5 gacchati. Anujānāmi bhikkhave, yathāsukhaṃ 
guḷaṃ paribhuñjitun ”ti.  
 

3. Addasā1 kho āyasmā kaṅkhārevato antarāmagge vacce muggaṃ jātaṃ. 
Passitvā ‘akappiyā muggā, pakkāpi muggā jāyantī ’ti kukkuccāyanto sapariso 
muggaṃ na paribhuñjati. Yepissa sotabbaṃ maññanti tepi muggaṃ na 
paribhuñjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Sace bhikkhave, pakkāpi 
muggā jāyanti, anujānāmi bhikkhave, yathāsukhaṃ muggaṃ paribhuñjitun 
”ti.  
 

4. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udaravātābādho hoti. 
So loṇasovīrakaṃ6 apāyi. Tassa so udaravātābādho paṭippassambhī. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, gilānassa 7 loṇa-
sovīrakaṃ6 agilānassa udakasambhinnaṃ pānaparibhogena paribhuñjitun 
”ti.  
 

5. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena rājagahaṃ 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe. Tena kho pana samayena bhagavato udaravātābādho hoti.  
 

6. Atha kho āyasmā ānando ‘pubbepi bhagavato udaravātābādho 
tekaṭulāya yāguyā8 phāsu hotī ’ti sāmaṃ tilampi taṇḍulampi muggampi 
viññāpetvā anto vāsetvā anto sāmaṃ pacitvā bhagavato upanāmesi: “Pivatu 
bhagavā tekaṭulayāgun ”ti.9  
 

7. Jānantāpi tathāgatā pucchanti. Jānantāpi na pucchanti. Kālaṃ viditvā 
pucchanti. Kālaṃ viditvā na pucchanti. Atthasaṃhitaṃ tathāgatā pucchanti. 
No anatthasaṃhitaṃ. Anatthasaṃhite setughāto tathāgatānaṃ. Dvīhi 
ākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti: “Dhammaṃ vā 
desissāma sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmā ”ti.  
 

8. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Kuto ’yaṃ10 
ānanda, yāgū ”ti?  
 

9. Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Vigarahi 
buddho bhagavā: “Ananulomikaṃ11 appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ 
akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ ānanda, evarūpāya bāhullāya cetessasi?  

                                                   
1 yathābhirantaṃ - Ma, Syā, PTS.   6 loṇasocirakaṃ - Syā.  
2 addasa - PTS.      7 yathāsukhaṃ - Syā adhikaṃ.  
3 kimatthiyā - PTS.      8 tekaṭulayāguyā - Ma. 
4 thaddhatthāya - Ma; thaddhanatthāya - PTS.  9 tekaṭulaṃ yāgun ti - Syā. 
5 saṅkhyaṃ - Syā.      10 kutāyaṃ - Ma, Syā, PTS. 
11 ananucchavikaṃ ānanda ananulomikaṃ - Ma, Syā; ananucchaviyaṃ ~lomikaṃ - PTS. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sāvatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Rājagaha.  

2. Trên đường đi, đại đức Kaṅkhārevata[*]1 đã nhìn thấy lò nấu đường và 
đã bước xuống. Sau khi nhìn thấy (những người thợ) bỏ bột mì và tro vào 
trong mật đường, vị ấy (nghĩ rằng): “Mật đường trộn với vật thực là không 
được phép, (vì thế) đường không được thọ dụng lúc phi thời,” trong lúc ngần 
ngại nên cùng với tập thể không thọ dụng đường. Thậm chí nhiều vị nghĩ 
rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không thọ dụng đường. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vì mục đích gì mà họ bỏ bột mì 
và tro vào trong mật đường vậy?” - “Bạch Thế Tôn, vì mục đích kết tinh.” - 
“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 ‘Đường’ vậy. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng đường một cách thoải mái.”  

3. Trên đường đi, đại đức Kaṅkhārevata đã nhìn thấy cây đậu mugga[*] 
sinh trưởng ở bãi phân. Sau khi nhìn thấy, vị ấy (nghĩ rằng): “Các hạt đậu 
mugga là không được phép, dầu cho đã được nấu chín các hạt đậu mugga 
vẫn sinh trưởng” trong lúc ngần ngại nên cùng với tập thể không thọ dụng 
đậu mugga. Thậm chí nhiều vị nghĩ rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không 
thọ dụng đậu mugga. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, dầu cho đã được nấu chín đậu mugga vẫn sinh trưởng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng đậu mugga một cách thoải mái.”  

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh đau bụng bão. Vị ấy đã húp 
cháo chua có muối. Bệnh đau bụng bão ấy của vị ấy đã được thuyên giảm. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thọ dụng cháo chua có muối đối với vị bị bệnh, 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 Veḷuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bị bệnh đau bụng bão.  

6. Khi ấy, đại đức Ānanda (nghĩ rằng): “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 mugga rồi tích trữ ở bên trong (khuôn viên), đích 
thân nấu 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 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 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?  

                                                   
1 Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 379. 
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Yadapi ānanda, anto vutthaṃ,1 tadapi akappiyaṃ. Yadapi anto pakkaṃ, 
tadapi akappiyaṃ. Yadapi sāmaṃ pakkaṃ, tadapi akappiyaṃ. Netaṃ 
ānanda, appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, anto vutthaṃ anto pakkaṃ sāmaṃ 
pakkaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anto ce bhikkhave, vuṭṭhaṃ anto pakkaṃ sāmaṃ pakkaṃ, tañce 
paribhuñjeyya, āpatti tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ. Anto ce bhikkhave, vuṭṭhaṃ, 
anto pakkaṃ aññehi pakkaṃ, tañce paribhuñjeyya, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. Anto ce bhikkhave, vuṭṭhaṃ bahi pakkaṃ sāmaṃ pakkaṃ, 
tañce paribhuñjeyya, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. Bahi ce bhikkhave, 
vutthaṃ anto pakkaṃ sāmaṃ pakkaṃ, tañce paribhuñjeyya, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. Anto ce bhikkhave, vutthaṃ bahi pakkaṃ aññehi pakkaṃ, 
tañce paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassa. Bahi ce bhikkhave, vutthaṃ anto 
pakkaṃ aññehi pakkaṃ, tañce paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassa. Bahi ce 
bhikkhave, vutthaṃ bahi pakkaṃ sāmaṃ pakkaṃ, tañce paribhuñjeyya, 
āpatti dukkaṭassa. Bahi ce bhikkhave, vutthaṃ bahi pakkaṃ aññehi pakkaṃ, 
tañce paribhuñjeyya, anāpattī ”ti.  
 
 

10. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavato sāmaṃpāko2 
paṭikkhitto ’ti puna pāke kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, puna pākaṃ pacitun ”ti.  
 
 

11. Tena kho pana samayena rājagahaṃ dubbhikkhaṃ hoti. Manussā 
loṇampi telampi taṇḍulampi khādanīyampi ārāmaṃ āharanti. Tāni bhikkhū 
bahi vāsenti. Ukkapiṇḍikāpi khādanti, corāpi haranti, damakāpi haranti.3 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, anto vāsetun ”ti. 
Anto vāsetvā bahi pācenti. Damakā parivārenti. Bhikkhū avissatthā4 
paribhuñjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
anto pacitun ”ti. Dubbhikkhe kappiyakārakā bahutarā5 haranti, appataraṃ 
bhikkhūnaṃ denti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, sāmaṃ pacituṃ. Anujānāmi bhikkhave, anto vutthaṃ2 anto 
pakkaṃ sāmaṃ pakkan ”ti.  
 
  

12. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kāsīsu vassaṃ vutthā6 
rājagahaṃ gacchantā bhagavantaṃ dassanāya antarāmagge na labhiṃsu 
lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ. Bahuñca 
phalakhādanīyaṃ ahosi. Kappiyakārako ca na ahosi. Atha kho te bhikkhū 
kilantarūpā yena rājagahaṃ veḷuvanaṃ kalandakanivāpo yena bhagavā 
tenupasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.  

                                                   
1 anto vuṭṭhaṃ - Ma.  4 avisaṭṭhā - Ma, Syā; avissatthāya - Tovi, Manupa. 
2 sāmapāko - Syā.      5 bahutaraṃ - Ma, Syā, PTS.  
3 damakāpi haranti - Ma, Syā, PTS natthi.  6 vassaṃ vuṭṭhā - Ma. 
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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 
nấu là không được phép. Này Ānanda, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng 
(vật) đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình 
nấu; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Này các tỳ khưu, 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 dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, nếu 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 dukkaṭa. 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 dukkaṭa. Này các 
tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên 
trong, đã được tự mình nấu thì phạm hai tội dukkaṭa. 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 dukkaṭa. 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 dukkaṭa. 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 dukkaṭa. 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 nấu 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. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép nấu (lại) vật đã được nấu.”  
 

11. Vào lúc bấy giờ, thành Rājagaha bị khó khăn về vật thực. Dân chúng 
đã đem đến tu viện muối, dầu 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 đi, những kẻ trộm lấy 
đi, những người chuyên ăn vật thực thừa mang đi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “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 vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nấu 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 khưu, ta cho phép (vật) đã được 
tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu.”  
 

12. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kāsi đang đi đến Rājagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Trên đường đi, các vị 
đã không được đầy đủ theo như nhu cầu về vật thực dầu là tầm thường hay 
hảo hạng. Và đã có nhiều vật ăn được là trái cây nhưng lại không có người 
làm (cho trái cây ấy) thành được phép. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy với vóc dáng 
mệt mỏi đã đi đến Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  
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13. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantaṃ āgantukehi 
bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā te bhikkhū 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kaccittha 
appakilamathena addhānaṃ āgatā? Kuto ca tumhe bhikkhave, āgacchathā 
”ti? “Khamanīyaṃ bhagavā. Yāpanīyaṃ bhagavā. Idha mayaṃ bhante kāsīsu 
vassaṃ vutthā rājagahaṃ āgacchantā bhagavantaṃ dassanāya antarāmagge 
na labhimhā lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ. 
Bahuñca phalakhādanīyaṃ ahosi. Kappiyakārako ca na ahosi. Tena mayaṃ 
kilantarūpā addhānaṃ āgatā ”ti.  
 

14. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, yattha phala-
khādanīyaṃ passati, kappiyakārako ca na hoti, sāmaṃ gahetvā haritvā 
kappiyakārakaṃ1 passitvā bhūmiyaṃ nikkhipitvā paṭiggahāpetvā 
paribhuñjituṃ. Anujānāmi bhikkhave, uggahitapaṭiggahitan ”ti.2  
 

15. Tena kho pana samayena aññatarassa brāhmaṇassa navā ca tilā 
navañca madhu3 uppannā honti. Atha kho tassa brāhmaṇassa etadahosi: 
“Yannūnāhaṃ nave ca tile navañca madhuṃ buddhapamukhassa bhikkhu-
saṅghassa dadeyyan ”ti. Atha kho so brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅ-
kami, upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi.4 Sammodanīyaṃ 
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho so 
brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca: “Adhivāsetu me bhavaṃ gotamo 
svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā 
tuṇhībhāvena. Atha kho so brāhmaṇo bhagavato adhivāsanaṃ viditvā 
pakkāmi.  
 

16. Atha kho so brāhmaṇo tassā rattiyā accayena paṇītaṃ khādanīyaṃ 
bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo bho gotama, 
niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaraṃ ādāya yena tassa brāhmaṇassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.  
 

17. Atha kho so brāhmaṇo buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena 
khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ 
bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho 
taṃ brāhmaṇaṃ bhagavā dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā 
samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  
 

18. Atha kho tassa brāhmaṇassa acirapakkantassa bhagavato etadahosi: 
“Yesaṃ kho mayā atthāya buddhapamukho bhikkhusaṅgho nimantito ‘nave 
ca tile navañca madhuṃ dassāmī ’ti, te mayā pammuṭṭhā5 dātuṃ. 
Yannūnāhaṃ nave ca tile navañca madhuṃ kolambehi ca ghaṭehi ca ārāmaṃ 
āharāpeyyan ”ti.6  

                                                   
1 kappiyakārake - Ma.    
2 uggahitaṃ paṭiggahitunti - Ma, PTS;    4 paṭisammodi - Ma. 
   uggahitaṃ paṭiggahetunti - Syā.   5 pamuṭṭhā - Ma, Syā, PTS. 
3 madhuṃ - PTS.     6 harāpeyyanti - Ma, Syā, PTS.  
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13. Điều này đã trở thành thông 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: - “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?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch 
Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Bạch ngài, trường hợp chúng con khi đã trải 
mùa (an cư) mưa ở xứ Kāsi 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 đến đường xa đến 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: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi nào thấy trái 
cây có thể ăn được và không có người làm thành được phép thì tự mình nhặt 
lấy, mang đi, đến khi gặp được người làm thành được phép thì đặt (trái cây) 
trên mặt đất, bảo (người ấy) trao lại, rồi thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thọ lãnh (trái cây) đã được nhặt lên.”  
 

15. Vào lúc bấy 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 đầu?” 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 nói 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 bằng 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 ấy người Bà-la-môn ấy 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 giờ, 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 ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn 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. Đến 
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 
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 bằng các vại và các hũ đến tu viện vậy?”  
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19. Atha kho so brāhmaṇo nave ca tile navañca madhuṃ kolambehi ca 
ghaṭehi ca ārāmaṃ āharāpetvā1 yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho so brāhmaṇo 
bhagavantaṃ etadavoca: “Yesaṃ kho mayā bho gotama, atthāya buddha-
pamukho bhikkhusaṅgho nimantito ‘nave ca tile navañca madhuṃ dassāmī 
’ti, te mayā pammuṭṭhā dātuṃ. Patigaṇhātu me bhavaṃ gotamo nave ca tile 
navañca madhun ”ti. “Tena hi brāhmaṇa,2 bhikkhūnaṃ dehī ”ti.  
 

20. Tena kho pana samayena bhikkhū dubbhikkhe appamattakepi 
pavārenti, paṭisaṅkhāpi paṭikkhipanti. Sabbo ca saṅgho pavārito hoti. 
Bhikkhū kukkuccāyantā na patigaṇhanti. “Patigaṇhātha3 bhikkhave, 
paribhuñjatha. Anujānāmi bhikkhave, tato nīhaṭaṃ bhuttāvinā pavāritena 
anatirittaṃ paribhuñjitun ”ti.  
 

21. Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa 
upaṭṭhākakulaṃ saṅghassa atthāya khādanīyaṃ pāhesi: “Idaṃ khādanīyaṃ4 
ayyassa upanandassa dassetvā saṅghassa dātabban ”ti.  
 

22 Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto gāmaṃ 
piṇḍāya paviṭṭho hoti.  
 

23. Atha kho te manussā ārāmaṃ gantvā bhikkhū pucchiṃsu: “Kahaṃ 
bhante, ayyo upanando ”ti? “Esāvuso āyasmā upanando sakyaputto gāmaṃ 
piṇḍāya paviṭṭho ”ti. “Idaṃ bhante khādanīyaṃ ayyassa upanandassa 
dassetvā saṅghassa dātabban ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Tena hi 
bhikkhave, paṭiggahetvā nikkhipatha yāva upanando āgacchatī ”ti.  
 

24. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto purebhattaṃ kulāni 
payirupāsitvā divā āgacchati.5  
 

25. Tena kho pana samayena bhikkhū dubbhikkhe appamattakepi 
pavārenti, paṭisaṅkhāpi paṭikkhipanti. Sabbo ca saṅgho pavārito hoti. 
Bhikkhū kukkuccāyantā na patigaṇhanti. “Patigaṇhātha bhikkhave, 
paribhuñjatha. Anujānāmi bhikkhave, purebhattaṃ paṭiggahitaṃ bhuttāvinā 
pavāritena anatirittaṃ paribhuñjitun ”ti.  
 

26. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena sāvatthi 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi6 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme.  
 

27. Tena kho pana samayena āyasmato sāriputtassa kāyaḍāhābādho hoti.  

                                                   
1 harāpetvā - Ma, Syā.   4 idaṃ khādanīyaṃ’ iti Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
2 tena hi tvaṃ brāhmaṇa - Syā.     5 āgacchi - PTS. 
3 paṭigaṇhatha - Ma, Syā, PTS.     6 yena sāvatthī - Syā. 
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19. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã cho người mang mè mới và mật đường 
mới bằng các vại và các hũ đến tu viện rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “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 mới,’ nhưng tôi đã quên dâng chúng. Bạch ngài 
Gotama, xin hãy thọ lãnh mè mới và mật đường mới của tôi.” - “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 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 vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đã ăn xong khi được yêu cầu 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 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng 
(dặn dò) rằng: “Nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến 
hội chúng.”  
 

22. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 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?” - “Này các đạo 
hữu, đại đức Upananda con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất thực.” 
- “Thưa các ngài, vật thực loại cứng này nên được trình cho ngài đại đức 
Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “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 Sakya 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 vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “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 thọ lãnh trước bữa ăn.”  
 

26. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi 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 Anāthapiṇḍika.  
 

27. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sāriputta bị bệnh sốt toàn thân.  
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28. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno yenāyasmā sāriputto 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sāriputtaṃ etadavoca: “Pubbe 
te āvuso sāriputta, kāyaḍāhābādho kena phāsu hotī ”ti? “Bhisehi ca me āvuso 
muḷālikāhi cā ”ti.  

 
29. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno seyyathāpi nāma balavā puriso 

sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya, 
evamevaṃ jetavane antarahito mandākiniyā pokkharaṇiyā tīre pāturahosi.  

 
30. Addasā kho aññataro nāgo āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ dūratova 

āgacchantaṃ. Disvāna āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca: “Etu kho 
bhante ayyo mahāmoggallāno. Svāgataṃ bhante ayyassa mahāmoggallā-
nassa. Kena bhante, ayyassa attho? Kiṃ dammī ”ti? “Bhisehi ca me āvuso 
attho muḷālikāhi cā ”ti.  

 
31. Atha kho so nāgo aññataraṃ nāgaṃ āṇāpesi: “Tena hi bhaṇe ayyassa 

bhise ca muḷālikāyo ca yāvadatthaṃ dehī ”ti. Atha kho so nāgo mandākiniṃ 
pokkharaṇiṃ ogāhetvā soṇḍāya bhisañca bhisamuḷālikañca1 abbāhetvā2 
suvikkhālitaṃ vikkhāletvā bhaṇḍikaṃ bandhitvā yenāyasmā mahā-
moggallāno tenupasaṅkami.  

 
32. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno seyyathāpi nāma balavā puriso 

sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya, 
evamevaṃ mandākiniyā pokkharaṇiyā tīre antarahito jetavane pāturahosi.  

 
33. Sopi kho nāgo mandākiniyā pokkharaṇiyā tīre antarahito jetavane 

pāturahosi. Atha kho so nāgo āyasmato mahāmoggallānassa bhise ca 
muḷālikāyo ca paṭiggahāpetvā jetavane antarahito mandākiniyā 
pokkharaṇiyā tīre pāturahosi.  

 
34. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno āyasmato sāriputtassa bhise ca 

muḷālikāyo ca upanāmesi. Atha kho āyasmato sāriputtassa bhise ca 
muḷālikāyo ca paribhuttassa3 kāyaḍāhābādho paṭippassambhi. Bahū bhisā ca 
muḷālikāyo ca avasiṭṭhā honti.  

 
35. Tena kho pana samayena bhikkhū dubbhikkhe appamattakepi 

pavārenti, paṭisaṅkhāpi paṭikkhipanti. Sabbo ca saṅgho pavārito hoti. 
Bhikkhū kukkuccāyantā na patigaṇhanti. “Patigaṇhātha bhikkhave, 
paribhuñjatha. Anujānāmi bhikkhave, vanaṭṭhaṃ pokkharaṭṭhaṃ bhuttāvinā 
pavāritena anatirittaṃ paribhuñjitun ”ti.  

                                                   
1 bhisañ ca muḷālikañ ca - Ma;  
   bhisamūlālikāyo - Syā;     2 abbāhitvā - Ma, Syā, PTS;  
   bhisañ ca muḷāliñ ca - PTS;       aggahetvā - Manupa, Tovi. 
   bhisamuḷāliṃ - Sīmu.     3 bhuttassa - Ma. 
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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 bịnh sốt toàn thân của đại đức được dịu đi nhờ vào thứ gì?” - “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 
Mandākinī.  

 
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: - “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 
cầu gì? Tôi sẽ dâng vật gì?” - “Này đạo hữu, ta có nhu cầu về 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 cầu.” Sau đó, con long tượng ấy đã lội xuống hồ 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 ấy, 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 bờ hồ sen Mandākinī rồi hiện ra ở 
Jetavana.  

 
33. Con long tượng ấy cũng đã biến mất tại bờ hồ sen Mandākinī và hiện 

ra ở Jetavana. Khi ấy, con long tượng ấy sau khi đã dâng đến đại đức 
Mahāmoggallāna các củ sen và các cọng sen rồi đã biến mất 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 ấy, vào lúc đại đức Sāriputta đã thọ dụng các 
củ 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 vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “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.”  
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36. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ bahuṃ phalakhādanīyaṃ 
uppannaṃ1 hoti. Kappiyakārako ca na hoti. Bhikkhū kukkuccāyantā phalaṃ 
na paribhuñjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
abījaṃ nibbaṭṭabījaṃ2 akatakappaṃ phalaṃ paribhuñjitun ”ti.  

 
37. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena 

rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena 
rājagahaṃ tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe.  

 
38. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhagandalābādho 

hoti. Ākāsagotto vejjo satthakammaṃ karoti. Atha kho bhagavā senāsana-
cārikaṃ āhiṇḍanto yena tassa bhikkhuno vihāro tenupasaṅkami. Addasā kho 
ākāsagotto vejjo bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna bhagavantaṃ 
etadavoca: “Āgacchatu bhavaṃ gotamo, imassa bhikkhuno vaccamaggaṃ 
passatu seyyathāpi godhāmukhan ”ti.  

  
39. Atha kho bhagavā ‘mamaṃ khvāyaṃ3 moghapuriso uppaṇḍetī ’ti 

tatova paṭinivattitvā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Atthi bhikkhave,4 amukasmiṃ vihāre 
bhikkhu gilāno ”ti? “Atthi bhagavā ”ti. “Kiṃ tassa bhikkhave, bhikkhuno 
ābādho ”ti? “Tassa bhante āyasmato bhagandalābādho. Ākāsagotto vejjo 
satthakammaṃ karotī ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ 
bhikkhave, tassa moghapurisassa ananulomikaṃ appatirūpaṃ 
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma so bhikkhave, 
moghapuriso sambādhe satthakammaṃ kārāpessati? Sambādhe bhikkhave, 
sukhumā chavi, duropayo vaṇo, dupparihāraṃ satthaṃ. Netaṃ bhikkhave, 
appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, sambādhe satthakammaṃ 
kārāpetabbaṃ. Yo kārāpeyya, āpatti thullaccayassā ”ti.  

 
40. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavato sattha-

kammaṃ paṭikkhittan ’ti vatthikammaṃ kārāpenti. Ye te bhikkhū appicchā 
te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū 
vatthikammaṃ kārāpessantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

 
41. “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhū vatthikammaṃ 

kārāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. —pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, sambādhassa sāmantā dvaṅgulā 
satthakammaṃ vā vatthikammaṃ vā kārāpetabbaṃ. Yo kārāpeyya, āpatti 
thullaccayassā ”ti.  

                                                   
1 ussannaṃ - Syā, PTS, Sīmu.    3 so maṃ khvāyaṃ - Ma. 
2 nibbattabījaṃ - Ma, PTS; nibbaṭabījaṃ - Syā.   4 atthi kira bhikkhave - Ma, PTS. 
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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 
ấy lên đức Thế Tôn. - “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 đi 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 Veḷuvana, 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 đó, đức Thế Tôn trong khi đi dạo 
quanh các chỗ trú ngụ đã đi đến trú xá của vị 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 ngài Gotama, xin hãy lại đây. 
Xin hãy nhìn xem hậu môn của vị 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!” 
từ chính nơi ấy đã quay trở về, rồi nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập 
hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có phải 
trong trú xá kia có vị tỳ khưu bị bệnh?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” - “Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy bị bệnh gì?” - “Bạch ngài, đại đức ấy bị bệnh lở loét. 
Thầy thuốc Ākāsagotta thực hiện công việc mổ xẻ.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy, 
thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được 
phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao 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 khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau 
khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ ở chỗ kín (của cơ thể); vị 
nào cho người thực hiện thì phạm tội thullaccaya.”  
 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức 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: - “Vì sao 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cho người thực hiện việc bơm thụt?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
 

41. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư cho người thực 
hiện việc bơm thụt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như 
trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên 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.”  
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42. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena bārāṇasī 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena bārāṇasī 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye.  

 
43. Tena kho pana samayena bārāṇasiyaṃ suppiyo ca upāsako suppiyā ca 

upāsikā ubho pasannā1 honti dāyakā kārakā saṅghupaṭṭhākā. Atha kho 
suppiyā upāsikā ārāmaṃ gantvā vihārena vihāraṃ pariveṇena pariveṇaṃ 
upasaṅkamitvā bhikkhū pucchati: “Ko bhante gilāno, kassa kiṃ āharīyatū 
”ti.2  

 
44. Tena kho pana samayena aññatarena bhikkhunā virecanaṃ pītaṃ 

hoti. Atha kho so bhikkhu suppiyaṃ upāsikaṃ etadavoca: “Mayā kho 
bhagini, virecanaṃ pītaṃ. Attho me paṭicchādanīyenā ”ti. “Suṭṭhu ayya, 
āharīyissatī ”ti.3 Gharaṃ gantvā antevāsiṃ āṇāpesi: “Gaccha bhaṇe, 
pavattamaṃsaṃ jānāhī ”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho so puriso suppiyāya 
upāsikāya paṭissutvā kevalakappaṃ bārāṇasiṃ āhiṇḍanto na addasa 
pavattamaṃsaṃ. Atha kho so puriso yena suppiyā upāsikā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā suppiyaṃ upāsikaṃ etadavoca: “Natthayye pavattamaṃsaṃ. 
Māghāto ajjā ”ti.  

 
45. Atha kho suppiyāya upāsikāya etadahosi: “Tassa kho gilānassa 

bhikkhuno paṭicchādanīyaṃ alabhantassa ābādho vā abhivaḍḍhissati, 
kālakiriyā vā4 bhavissati. Na kho me taṃ patirūpaṃ, yāhaṃ paṭissutvā na 
harāpeyyan ”ti, potthanikaṃ gahetvā ūrumaṃsaṃ ukkantitvā dāsiyā adāsi: 
“Handa je imaṃ maṃsaṃ sampādetvā, amukasmiṃ vihāre bhikkhu gilāno, 
tassa dajjehi.5 Yo ca maṃ pucchati, ‘gilānā ’ti paṭivedehī ”ti, uttarāsaṅgena 
ūruṃ paveṭhetvā6 ovarakaṃ pavisitvā mañcake nipajji.  

 
46. Atha kho suppiyo upāsako gharaṃ gantvā dāsiṃ pucchi: “Kahaṃ 

suppiyā ”ti? “Esayya7 ovarake nipannā ”ti. Atha kho suppiyo upāsako yena 
suppiyā upāsikā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā suppiyaṃ upāsikaṃ 
etadavoca: “Kissa nipannāsī ”ti? “Gilānamhī ”ti.8 “Kinte ābādho ”ti? Atha kho 
suppiyā upāsikā suppiyassa upāsakassa etamatthaṃ ārocesi.  

 
47. Atha kho suppiyo upāsako ‘Acchariyaṃ vata bho! Abbhutaṃ vata bho! 

Yāva saddhāyaṃ suppiyā pasannā, yatra hi nāma attanopi maṃsāni 
pariccattāni, kimpanimāya9 aññaṃ kiñci adeyyaṃ bhavissatī ’ti haṭṭho 
udaggo yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.  

                                                   
1 ubhatopasannā - Ma, PTS, Avi, Tovi.    6 veṭhetvā - Ma, Syā, PTS. 
2 āhariyatū ti - Ma, Syā; āhariyyatū ti - PTS.    7 esāyya - Ma, Syā, PTS. 
3 āhariyissatī ti - Ma, Syā, PTS.     8 gilānāmhī ti - Ma. 
4 kālaṅkiriyā vā - Ma, PTS.      9 kimpimāya - Ma, Tovi;  
5 dajjāhi - Ma.          kim pana imāya - PTS.  
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42. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Bārāṇasī. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bārāṇasī. Tại nơi đó trong thành Bārāṇasī, đức Thế Tôn ngự 
tại Isipatana, ở vườn nai. 
 
 

43. Vào lúc bấy giờ, trong thành Bārāṇasī có nam cư sĩ Suppiya và nữ cư 
sĩ Suppiyā. Cả hai đều mộ đạo, là thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ 
hội chúng. Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyā đi đến tu viện rồi đi từ trú xá này đến trú 
xá khác, từ phòng này đến phòng khác, và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Thưa 
các ngài, vị 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 Suppiyā điều này: - “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 về nhà, nàng đã bảo người giúp việc rằng: - “Này chú 
em, hãy đi và tìm (mua) loại thịt đã được làm sẵn.” - “Thưa cô chủ, xin vâng.” 
Rồi người đàn ông ấy, nghe theo nữ cư sĩ Suppiyā, trong khi đi rảo khắp cả 
thành Bārāṇasī vẫn không thấy loại thịt đã được làm sẵn. Sau đó, người đàn 
ông ấy đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiyā, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ 
Suppiyā 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 Suppiyā đã khởi ý điều này: “Vị tỳ khưu bị bệnh ấy mà 
không có được nước luộc thịt thì bệnh sẽ trầm trọng hơn, hoặc sẽ chết. Đối 
với ta, việc ta đã hứa mà không cho người đem lại là việc không thích đáng,” 
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 bị miếng thịt này, ở trú xá kia có vị tỳ 
khưu bị bệnh, hãy dâng đến vị ấy. Và ai hỏi ta thì hãy báo cho biết là: ‘Cô chủ 
bị bệnh.’” Rồi nàng đã lấy thượng y quấn quanh đùi, đi vào phòng trong, và 
nằm xuống trên giường.  
 
 

46. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã trở về nhà và hỏi người tớ gái rằng: - 
“Suppiyā đâu rồi?” - “Thưa ông chủ, bà nằm ở phòng trong.” Khi ấy, nam cư 
sĩ Suppiya đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiyā, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ 
Suppiyā điều này: - “Vì sao nàng lại nằm vậy?” - “Thiếp bị bệnh.” - “Nàng bị 
bệnh gì vậy?” Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyā đã kể lại sự việc ấy cho nam cư sĩ 
Suppiya.  
 
 

47. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya (nghĩ rằng): “Thật kỳ diệu thay! Thật phi 
thường thay! Nàng Suppiyā này có niềm 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 Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  
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48. Ekamantaṃ nisinno kho suppiyo upāsako bhagavantaṃ etadavoca: 
“Adhivāsetu me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhu-
saṅghenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho suppiyo upāsako 
bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 

49. Atha kho suppiyo upāsako tassā rattiyā accayena paṇītaṃ 
khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo 
bhante, niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ 
nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya yena suppiyassa upāsakassa nivesanaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhu-
saṅghena.  
 

50. Atha kho suppiyo upāsako yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅ-
kamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitaṃ 
kho suppiyaṃ upāsakaṃ bhagavā etadavoca: “Kahaṃ suppiyā ”ti? “Gilānā 
bhagavā ”ti. “Tena hi āgacchatū ”ti. “Na bhagavā ussahatī “ ti. “Tena hi 
pariggahetvāpi ānethā ”ti. Atha kho suppiyo upāsako suppiyaṃ upāsikaṃ 
pariggahetvā ānesi. Tassā sahadassanena bhagavato tāva mahāvaṇo rūḷho 
ahosi succhavi lomajāto.  
 

51. Atha kho suppiyo ca upāsako suppiyā ca upāsikā ‘Acchariyaṃ vata 
bho! Abbhutaṃ vata bho! Tathāgatassa mahiddhikatā mahānubhāvatā, yatra 
hi nāma sahadassanena bhagavato tāva mahāvaṇo rūḷho bhavissati succhavi 
lomajāto ’ti haṭṭhā udaggā buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena 
khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ 
bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdiṃsu. Atha kho bhagavā 
suppiyaṃ ca upāsakaṃ suppiyaṃ ca upāsikaṃ dhammiyā kathāya 
sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā 
pakkāmi.  
 

52. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Ko bhikkhave, suppiyaṃ 
upāsikaṃ maṃsaṃ viññāpesī ”ti? Evaṃ vutte so bhikkhu bhagavantaṃ 
etadavoca: “Ahaṃ kho bhante suppiyaṃ upāsikaṃ maṃsaṃ viññāpesin ”ti. 
“Āharīyittha bhikkhū ”ti. “Āharīyittha bhagavā ”ti. “Paribhuñji tvaṃ bhikkhū 
”ti. “Paribhuñjāhaṃ1 bhagavā ”ti. “Paṭivekkhi tvaṃ bhikkhū ”ti. “Nāhaṃ 
bhagavā paṭivekkhin ”ti.  
 

53. Vigarahi buddho bhagavā: —pe— Kathaṃ hi nāma tvaṃ mogha-
purisa, appaṭivekkhitvā maṃsaṃ paribhuñjissasi? Manussamaṃsaṃ kho 
tayā moghapurisa, paribhuttaṃ. Netaṃ moghapurisa, appasannānaṃ vā 
pasādāya —pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: 
“Santi bhikkhave, manussā saddhā pasannā. Tehi attanopi maṃsāni 
pariccattāni. Na bhikkhave, manussamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo 
paribhuñjeyya, āpatti thullaccayassa. Na ca bhikkhave, appaṭivekkhitvā 
maṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 paribhuñjāmahaṃ - Ma. 
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48. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Suppiya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “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 Thế Tôn: - “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 tư gia của nam cư 
sĩ Suppiya, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn 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.” - “Như vậy thì (nàng) hãy đi đến.” - “Bạch 
Thế Tôn, nàng không đủ sức.” - “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 thần 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. Đến 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 tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho nam cư sĩ 
Suppiya và nữ cư sĩ Suppiyā bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra đi.  

52. 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 vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị nào đã 
yêu cầu nữ cư sĩ Suppiyā về thịt?” Khi được nói như thế, vị tỳ khưu ấy đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chính con đã yêu cầu nữ cư sĩ 
Suppiyā về thịt.” - “Này tỳ khưu, có phải (thịt) đã được đem đến?” - “Bạch 
Thế Tôn, (thịt) đã được đem đến.” - “Này tỳ khưu, có phải ngươi đã thọ 
dụng?” - “Bạch Thế Tôn, con đã thọ dụng.” - “Này tỳ khưu, thế ngươi có suy 
xét (là thịt gì) hay không?” - “Bạch Thế Tôn, con đã không suy xét (là thịt 
gì).”  

53. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― “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, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có những người có niềm tin, mộ 
đạo, ngay cả các phần 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 khưu, không nên thọ dụng thịt khi chưa 
suy xét; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
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54. Tena kho pana samayena rañño hatthī maranti. Manussā dubbhikkhe 
hatthimaṃsaṃ paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ hatthi-
maṃsaṃ denti. Bhikkhū hatthimaṃsaṃ paribhuñjanti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā hatthimaṃsaṃ 
paribhuñjissanti? Rājaṅgaṃ hatthī. Sace rājā jāneyya, na tesaṃ1 attamano 
assā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, hatthimaṃsaṃ 
paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

55. Tena kho pana samayena rañño assā maranti. Manussā dubbhikkhe 
assamaṃsaṃ paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ assa-
maṃsaṃ denti. Bhikkhū assamaṃsaṃ paribhuñjanti. Manussā ujjhāpenti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā assamaṃsaṃ 
paribhuñjissanti? Rājaṅgaṃ assā. Sace rājā jāneyya, na tesaṃ1 attamano assā 
”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, assamaṃsaṃ 
paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

56. Tena kho pana samayena manussā dubbhikkhe sunakhamaṃsaṃ 
paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ sunakhamaṃsaṃ denti. 
Bhikkhū sunakhamaṃsaṃ paribhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā sunakhamaṃsaṃ 
paribhuñjissanti? Jeguccho sunakho paṭikkūlo ”ti.2 Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, sunakhamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo 
paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

57. Tena kho pana samayena manussā dubbhikkhe ahimaṃsaṃ 
paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ ahimaṃsaṃ denti. 
Bhikkhū ahimaṃsaṃ paribhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā ahimaṃsaṃ paribhuñjissanti? 
Jeguccho ahi paṭikkūlo ”ti.  
 
 

58. Suphassopi3 nāgarājā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho 
suphassā nāgarājā bhagavantaṃ etadavoca: “Santi hi4 bhante, nāgā assaddhā 
appasannā. Te appamattakehipi bhikkhū viheṭheyyuṃ. Sādhu bhante ayyā 
ahimaṃsaṃ na paribhuñjeyyun ”ti.  
 
 

59. Atha kho bhagavā suphassaṃ nāgarājānaṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho suphasso 
nāgarājā bhagavatā dhammiyā kathā sandassito samādapito samuttejito 
sampahaṃsito bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  

                                                   
1 na nesaṃ - Ma, PTS.   3 supassopi - Ma, PTS;  
2 paṭikūlo ti - Ma.      supasso - Syā.   4  santi - Ma, PTS.  
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54. Vào lúc bấy giờ, các con voi của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt voi. Họ bố thí thịt voi đến các vị tỳ khưu 
đang đi khất thực. Các vị 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 vị ấy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên thọ dụng thịt voi; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

55. Vào lúc bấy giờ, các con ngựa của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt ngựa. Họ bố thí thịt ngựa đến các vị tỳ 
khưu đang đi khất thực. Các vị 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 dukkaṭa.”  
 
 

56. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về 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 rằng: - “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 ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên thọ dụng thịt chó; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

57. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực dân chúng ăn thịt 
rắn. Họ bố thí thịt rắn đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu 
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 rồi 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 rắn.”  
 
 

59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 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 rắn đã đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
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60. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, ahimaṃsaṃ 
paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

61. Tena kho pana samayena luddakā1 sīhaṃ hantvā sīhamaṃsaṃ2 
paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ sīhamaṃsaṃ denti. 
Bhikkhū sīhamaṃsaṃ paribhuñjitvā araññe viharanti. Sīhā maṃsa-
gandhena3 bhikkhū paripātenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, sīhamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

62. Tena kho pana samayena luddakā vyagghaṃ hantvā vyagghamaṃsaṃ 
paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ vyagghamaṃsaṃ denti. 
Bhikkhū vyagghamaṃsaṃ paribhuñjitvā araññe viharanti. Vyagghā maṃsa-
gandhena4 bhikkhū paripātenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, vyagghamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

63. Tena kho pana samayena luddakā dīpiṃ hantvā dīpimaṃsaṃ 
paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ dīpimaṃsaṃ denti. 
Bhikkhū dīpimaṃsaṃ paribhuñjitvā araññe viharanti. Dīpī maṃsa-
gandhena5 bhikkhū paripātenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, dīpimaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

64. Tena kho pana samayena luddakā acchaṃ hantvā acchamaṃsaṃ 
paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ acchamaṃsaṃ denti. 
Bhikkhū acchamaṃsaṃ paribhuñjitvā araññe viharanti. Acchā maṃsa-
gandhena6 bhikkhū paripātenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, acchamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo paribhuñjeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

65. Tena kho pana samayena luddakā taracchaṃ hantvā taraccha-
maṃsaṃ paribhuñjanti. Bhikkhūnaṃ piṇḍāya carantānaṃ taraccha-
maṃsaṃ denti. Bhikkhū taracchamaṃsaṃ paribhuñjitvā araññe viharanti. 
Taracchā maṃsagandhena7 bhikkhū paripātenti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, taracchamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ. Yo 
paribhuñjeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

Suppiyabhāṇavāro dutiyo.  
 

***** 

                                                   
1 luddhakā - Syā.  
2 maṃsaṃ - PTS.    5 dīpimaṃsagandhena - Ma, Syā, PTS. 
3 sīhamaṃsagandhena - Ma, Syā, PTS.  6 acchamaṃsagandhena - Ma, Syā, PTS. 
4 vyagghamaṃsagandhena - Ma, Syā, PTS. 7 taracchamaṃsagandhena - Ma, Syā, PTS. 
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60. 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 thọ dụng thịt rắn; vị 
nào thọ dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

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 vị tỳ khưu 
sau khi thọ dụng thịt sư tử rồi vào ngụ ở trong rừng. 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. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt sư tử; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 

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 vị tỳ khưu sau khi 
thọ dụng thịt hổ rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con hổ vồ lấy các vị tỳ khưu 
bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thọ dụng thịt hổ; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

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

64. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con gấu rồi ăn thịt gấu. 
Họ bố thí thịt gấu đến các vị 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 vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt gấu; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 

65. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con chó sói rồi 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 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt chó sói; vị nào thọ 
dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

Tụng phẩm Suppiya là phần thứ nhì. 
 

***** 
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1. Atha kho bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena 
andhakavindaṃ tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ 
aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi.  
 

2. Tena kho pana samayena jānapadā manussā bahuṃ loṇampi telampi 
taṇḍulampi khādanīyampi sakaṭesu āropetvā buddhapamukhassa bhikkhu-
saṅghassa piṭṭhito piṭṭhito anubaddhā1 honti ‘yadā paṭipāṭiṃ labhissāma, 
tadā bhattaṃ karissāmā ’ti pañcamattāni ca vighāsādasatāni.  
 

3. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena andhakavin-
daṃ tadavasari. Atha kho aññatarassa brāhmaṇassa paṭipāṭiṃ alabhantassa 
etadahosi: “Adhikāni2 kho me dve māsāni buddhapamukhaṃ bhikkhu-
saṅghaṃ anubandhantassa ‘yadā paṭipāṭiṃ labhissāmi, tadā bhattaṃ 
karissāmī ’ti. Na ca me paṭipāṭi labbhati. Ahañcamhi ekako,3 bahu ca me 
gharāvāsattho hāyati. Yannūnāhaṃ bhattaggaṃ olokeyyaṃ, yaṃ bhattagge 
nāssa taṃ paṭiyādeyyan ”ti? Atha kho so brāhmaṇo bhattaggaṃ olokento dve 
nāddasa yāguñca madhugoḷakañca.  
 

4. Atha kho so brāhmaṇo yenāyasmā ānando tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: “Idha me bho ānanda, 
paṭipāṭiṃ alabhantassa etadahosi: ‘Adhikāni kho me dve māsāni buddha-
pamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ anubandhantassa4 yadā paṭipāṭiṃ labhissāmi 
tadā bhattaṃ karissāmī ti. Na ca me paṭipāṭi labbhati. Ahañcamhi ekako, 
bahu ca me gharāvāsattho hāyati. Yannūnāhaṃ bhattaggaṃ olokeyyaṃ yaṃ 
bhattagge nāssa taṃ paṭiyādeyyan ’ti. So kho ahaṃ bho ānanda, bhattaggaṃ 
olokento dve nāddasaṃ yāguñca madhugoḷakañca. Svāhaṃ bho ānanda, 
paṭiyādeyyaṃ yāguñca madhugoḷakañca, patigaṇheyya me bhavaṃ gotamo 
”ti. “Tena hi brāhmaṇa, bhagavantaṃ paṭipucchissāmī ”ti.5  
 

5. Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. “Tena h’ 
ānanda, paṭiyādetū ”ti. “Tena hi brāhmaṇa, paṭiyādehī ”ti. Atha kho so 
brāhmaṇo tassā rattiyā accayena pahūtaṃ yāguñca madhugoḷakañca 
paṭiyādāpetvā bhagavato upanāmesi: “Patigaṇhātu me bhavaṃ gotamo 
yāguñca madhugoḷakañcā ”ti. “Tena hi brāhmaṇa, bhikkhūnaṃ dehī ”ti. 
Bhikkhū kukkuccāyantā na patigaṇhanti. “Patigaṇhātha bhikkhave, 
paribhuñjathā ”ti. 
 

6. Atha kho so brāhmaṇo buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ pahūtāya 
yāguyā ca madhugoḷakena ca sahatthā santappetvā sampavāretvā bhaga-
vantaṃ dhotahatthaṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinnaṃ kho taṃ brāhmaṇaṃ bhagavā etadavoca: “Dasa ime6 brāhmaṇa, 
ānisaṃsā yāguyā: 7 Yāguṃ dento āyuṃ deti, vaṇṇaṃ deti, sukhaṃ deti, 
balaṃ deti, paṭibhāṇaṃ deti, yāgu pītā khudaṃ8 paṭihanti,9 pipāsaṃ 
paṭivineti,10 vātaṃ anulometi, vatthiṃ sodheti, āmāvasesaṃ pāceti. Ime kho 
brāhmaṇa, dasānisaṃsā yāguyā ”ti.  

                                                   
1 anubandhā - Sīmu, Ma.  6 dasayime - Ma, Syā; das’ ime - PTS.   
2 atītāni - Ma, PTS.   7 katame dasa - Ma, Syā, PTS dissate.   
3 ekattako - Ma.    8 khuddaṃ - Ma. 
4 anubaddhassa - Syā, PTS.  9 paṭihanati - Ma, Syā, PTS. 
5 pucchissāmī ti - PTS.   10 vineti - Ma; paṭivinodeti - Syā; vinodeti - PTS. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bārāṇasī 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 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi lần lượt nối đuôi theo 
sau hội chúng tỳ khưu có đức Thế Tôn đứng đầu (nghĩ rằng): “Khi nào chúng 
tôi đến phiên, khi ấy chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn” và số lượng người 
ăn thức ăn còn thừa là năm trăm người.  
 

3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến 
Andhakavindaṃ. Khi ấy, có người Bà-la-môn nọ 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 đó?” Sau đó, 
người Bà-la-môn ấy trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy 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: - “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 đó?’ 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 bị 
sẵn sàng cháo và mật viên thì Ngài Gotama có thọ nhận của tôi hay không?” - 
“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. - “Này 
Ānanda, như vậy thì bảo ông ta hãy chuẩn bị sẵn sàng.” - “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: - “Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh cháo và 
mật viên của tôi.” - “Này Bà-la-môn, như thế thì hãy dâng đến các vị tỳ 
khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. - “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. Đến 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 đẹp, bố thí sự an lạc, bố thí sức mạnh, bố thí sự 
sáng suốt, những người đã húp cháo dứt hẳn cơn đói, chận đứng cơn khát, 
điều hòa gió, làm sạch bàng quang, và làm tiêu hóa phần (vật thực) còn lại 
chưa tiêu. Này Bà-la-môn, đây là mười điều lợi ích của cháo.”  
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 7. “Yo saññatānaṃ paradattabhojinaṃ 
 kālena sakkacca1 dadāti yāguṃ,  
 dasassa ṭhānāni anuppavecchati  
 āyuñca vaṇṇañca sukhaṃ balañca.  
 

 8. Paṭibhāṇamassa upajāyate2 tato 
 khudaṃ pipāsaṃ3 vyapaneti vātaṃ,  
 sodheti vatthiṃ pariṇāmeti bhuttaṃ4  
 bhesajjametaṃ sugatena vaṇṇitaṃ.  
 

 9. Tasmā hi yāguṃ alameva dātuṃ 
 niccaṃ manussena sukhatthikena,  
 dibbāni vā patthayatā sukhāni 
 manussasobhagyatam5icchatā vā ”ti.  
 

10. Atha kho bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ imāhi gāthāhi anumoditvā 
uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, yāguñca 
madhugoḷakañcā ”ti.  

11. Assosuṃ kho manussā: “Bhagavatā kira bhikkhūnaṃ yāgu6 anuññātā 
madhugoḷakañcā ”ti. Te kālasseva bhojjayāguṃ paṭiyādenti madhugoḷakañ 
ca. Bhikkhū kālasseva bhojjāya yāguyā7 dhātā madhugoḷakena ca bhattagge 
na cittarūpaṃ bhuñjanti.8  

12. Tena kho pana samayena aññatarena taruṇappasannena9 mahā-
mattena svātanāya buddhapamukho bhikkhusaṅgho nimantito hoti. Atha 
kho tassa taruṇappasannassa mahāmattassa etadahosi: “Yannūnāhaṃ 
aḍḍhateḷasannaṃ bhikkhusatānaṃ aḍḍhateḷasāni maṃsapātisatāni 
paṭiyādeyyaṃ, ekamekassa bhikkhuno ekamekaṃ maṃsapātiṃ 
upanāmeyyan ”ti. Atha kho so taruṇappasanno mahāmatto tassā rattiyā 
accayena paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā aḍḍhateḷasāni ca 
maṃsapātisatāni bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo bhante, niṭṭhitaṃ 
bhattan ”ti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ 
ādāya yena tassa taruṇappasannassa mahāmattassa nivesanaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ 
bhikkhusaṅghena.  

13. Atha kho so taruṇappasanno mahāmatto bhattagge bhikkhū pari-
visati. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Thokaṃ āvuso dehī ”ti.10 “Mā kho tumhe 
bhante, ‘ayaṃ taruṇappasanno mahāmatto ’ti thokaṃ thokaṃ patigaṇ-
hittha.11 Bahuṃ me khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyattaṃ aḍḍhateḷasāni12 
maṃsapātisatāni. 13Ekamekaṃ maṃsapātiṃ upanāmessāmi.14 Patigaṇhatha 
bhante yāvadatthan ”ti. “Na kho mayaṃ āvuso etaṃ kāraṇā thokaṃ thokaṃ 
patigaṇhāma. Api ca mayaṃ kālasseva bhojjāya yāguyā dhātā madhu-
goḷakena ca. Tena mayaṃ thokaṃ thokaṃ patigaṇhāmā ”ti.  

                                                   
1 sakkaccaṃ - PTS.    8 paribhuñjanti - Ma.  
2 upajāyati - PTS.    9 taruṇapasannena - Ma, PTS. 
3 pipāsañca - Ma, PTS.         10 thokaṃ āvuso dehi, thokaṃ āvuso dehī ti - Ma, Syā, PTS. 
4 bhattaṃ - Ma, SyāJavi, Tovi, Manupa.  11 patigaṇhatha - Ma, Syā, PTS.  
5 sobhaggatam - Syā; sobhāgyataṃ - PTS. 12 aḍḍhatelasāni ca - Ma, Syā, PTS. 
6 bhagavatā kira yāgu - Ma, PTS.   13 ‘ekamekassa bhikkhuno’ iti ūnaṃ. 
7 bhojjayāguyā - Ma, Syā, PTS.    14 upanāmessāmī ti - Ma, PTS, Tovi. 
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7. “Người nào bố thí cháo một cách trân trọng và hợp thời đến các vị đã 
được thu thúc, (sống nhờ) vật thực được bố thí bởi những kẻ khác, (người 
ấy) cho đến vị này mười điều lợi ích là: tuổi thọ, và sắc 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 phẩm này đã được ngợi khen bởi đấng Thiện Thệ.  

 
9. Chính vì điều ấy, người tầm cầu sự an vui đang ước nguyện về các sự 

an lạc thuộc cõi trời hoặc đang ước muốn về sự phồn vinh của nhân loại 
nên thường xuyên bố thí cháo thật đầy đủ.”  

 
10. Khi ấy, sau khi nói lời tùy 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.” Vào buổi sáng sớm, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cháo 
đặc và mật viên. Các tỳ khưu 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 dâng đến cứ mỗi một vị tỳ khưu là mỗi một đĩa thịt?” 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 bị 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 đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội 
chúng tỳ khưu.  

 
13. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phục vụ các tỳ khưu ở trong 

nhà ăn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.” - 
“Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít thôi (vì nghĩ rằng): ‘Vị quan đại 
thần này mới có đức tin.’ Tôi đã chuẩn bị nhiều vật thực loại cứng loại mềm 
và một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt, tôi sẽ dâng đến mỗi một vị tỳ khưu 
là mỗi một đĩa thịt. Thưa các ngài, xin hãy thọ lãnh theo như ước muốn.” - 
“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 bồi bổ với cháo đặc và mật viên rồi, 
cho nên chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2      Bhesajjakkhandhakaṃ 

 48

14. Atha kho so taruṇappasanno mahāmatto ujjhāyati khīyati vipāceti: 
“Kathaṃ hi nāma bhadantā1 mayā nimantitā aññassa bhojjayāguṃ 
paribhuñjissanti. Na cāhaṃ paṭibalo yāvadatthaṃ dātun ”ti kupito 
anattamano asādanāpekkho bhikkhūnaṃ patte pūrento āgamāsi: “Bhuñjatha 
vā haratha vā ”ti.  

 
15. Atha kho so taruṇappasanno mahāmatto buddhapamukhaṃ bhikkhu-

saṅghaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā 
sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ taruṇappasannaṃ mahāmattaṃ bhagavā 
dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā 
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  

 
16. Atha kho tassa taruṇappasannassa mahāmattassa acirapakkantassa 

bhagavato ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro: “Alābhā vata me, na vata me 
lābhā, dulladdhaṃ vata me, na vata me suladdhaṃ, yohaṃ kupito anatta-
mano āsādanāpekkho bhikkhūnaṃ patte pūrento agamāsiṃ ‘bhuñjatha vā 
haratha vā ’ti. Kinnu kho mayā bahuṃ pasutaṃ puññaṃ vā apuññaṃ vā ”ti?  

 
17. Atha kho so taruṇappasanno mahāmatto yena bhagavā 

tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho so taruṇappasanno mahāmatto 
bhagavantaṃ etadavoca: “Idha mayhaṃ bhante acirapakkantassa bhagavato 
ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro: ‘Alābhā vata me, na vata me lābhā, 
dulladdhaṃ vata me, na vata me suladdhaṃ, yohaṃ kupito anattamano 
āsādanāpekkho bhikkhūnaṃ patte pūrento āgamāsiṃ bhuñjatha vā haratha 
vā ti. Kinnu kho mayā bahuṃ pasutaṃ puññaṃ vā apuññaṃ vā ’ti? Kinnu 
kho mayā bhante bahuṃ pasutaṃ puññaṃ vā apuññaṃ vā ”ti? “Yadaggena 
tayā āvuso, svātanāya buddhapamukho bhikkhusaṅgho nimantito, 
tadaggena te bahuṃ puññaṃ pasutaṃ. Yadaggena te ekamekena bhikkhunā 
ekamekaṃ sitthaṃ paṭiggahitaṃ, tadaggena te bahuṃ puññaṃ pasutaṃ. 
Saggā te āraddhā ”ti.  

 
18. Atha kho so taruṇappasanno mahāmatto ‘lābhā kira me, suladdhaṃ 

kira me, bahuṃ kira mayā puññaṃ pasutaṃ, saggā kira me āraddhā ’ti 
haṭṭho udaggo uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā 
pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
bhikkhū aññatra nimantitā aññassa bhojjayāguṃ paribhuñjantī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, 
moghapurisā aññatra nimantitā aññassa bhojjayāguṃ paribhuñjanti? Netaṃ 
bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  

                                                   
1 bhaddantā - Syā; PTS.  
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14. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các đại đức đã được tôi thỉnh mời lại thọ dụng cháo đặc của 
người khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn 
hay sao?” Rồi 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 vị tỳ khưu (nói rằng): - “Hãy ăn đi 
hoặc hãy mang đi.”  

15. Sau đó, vị 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. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi 
bình bát, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống một bên. Khi vị 
quan đại thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, thức tỉnh, 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 không đạt được điều tốt! 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 vị 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 phước?”  

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, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều 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 điều tốt! 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 vị 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 phước?’ Bạch ngài, con đã tạo ra được nhiều điều gì, là 
phước báu hay là vô phước?” - “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. Kể từ lúc mỗi một miếng cơm của ngươi được 
mỗi một vị tỳ khưu thọ lãnh, từ lúc ấy ngươi đã tạo ra được nhiều phước báu. 
Các cõi trời đã được thành tựu cho ngươi rồi.”  

18. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy (nghĩ rằng): “Nghe nói ta có 
được điều lợi ích! Nghe nói ta đã đạt được điều tốt! 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 khưu rằng: - “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, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2      Bhesajjakkhandhakaṃ 

 50

“Na bhikkhave, aññatra nimantitena aññassa bhojjayāgu paribhuñji-
tabbā. Yo paribhuñjeyya, yathādhammo kāretabbo ”ti.  
 
 

19. Atha kho bhagavā andhakavinde yathābhirattaṃ viharitvā yena 
rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ 
aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi.  
 
 

20. Tena kho pana samayena belaṭṭho kaccāno rājagahā andhakavindaṃ 
addhānamaggapaṭipanno hoti pañcamattehi sakaṭasatehi sabbeheva 
guḷakumbhapūrehi. Addasā1 kho bhagavā belaṭṭhaṃ kaccānaṃ dūratova 
āgacchantaṃ. Disvāna maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.  
 
 

21. Atha kho belaṭṭho kaccāno yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅka-
mitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho 
belaṭṭho kaccāno bhagavantaṃ etadavoca: “Icchāmahaṃ bhante ekamekassa 
bhikkhuno ekamekaṃ guḷakumbhaṃ dātun ”ti. “Tena hi tvaṃ kaccāna, 
ekaṃyeva guḷakumbhaṃ āharā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho belaṭṭho kaccāno 
bhagavato paṭissutvā ekaṃyeva guḷakumbhaṃ ādāya yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Āhaṭo2 bhante, 
guḷakumbho. Kathāhaṃ bhante, paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ kaccāna, 
bhikkhūnaṃ guḷaṃ dehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho belaṭṭho kaccāno 
bhagavato paṭissutvā bhikkhūnaṃ guḷaṃ datvā bhagavantaṃ etadavoca: 
“Dinno bhante, bhikkhūnaṃ guḷo. Bahu cāyaṃ guḷo avasiṭṭho. Kathāhaṃ 
bhante, paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ kaccāna, bhikkhūnaṃ guḷaṃ 
yāvadatthaṃ dehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho belaṭṭho kaccāno bhagavato 
paṭissutvā bhikkhūnaṃ guḷaṃ yāvadatthaṃ datvā bhagavantaṃ etadavoca: 
“Dinno bhante, bhikkhūnaṃ guḷo yāvadattho. Bahu cāyaṃ guḷo avasiṭṭho. 
Kathāhaṃ bhante, paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ kaccāna, bhikkhū guḷehi 
santappehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho belaṭṭho kaccāno bhagavato 
paṭissuṇitvā bhikkhū guḷehi santappesi. Ekacce bhikkhū pattepi pūresuṃ, 
parissāvanānipi thavikāyopi pūresuṃ.  
 
 

22. Atha kho belaṭṭho kaccāno bhikkhū guḷehi santappetvā bhagavantaṃ 
etadavoca: “Santappitā bhante bhikkhū guḷehi. Bahu cāyaṃ guḷo avasiṭṭho. 
Kathāhaṃ bhante, paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ kaccāna vighāsādānaṃ 
guḷaṃ dehī ”ti. “Evaṃ bhante”ti kho belaṭṭho kaccāno bhagavato paṭissutvā 
vighāsādānaṃ guḷaṃ datvā bhagavantaṃ etadavoca: “Dinno bhante, 
vighāsādānaṃ guḷo. Bahu cāyaṃ guḷo avasiṭṭho. Kathāhaṃ bhante, 
paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ kaccāna, vighāsādānaṃ guḷaṃ yāvadatthaṃ 
dehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho belaṭṭho kaccāno bhagavato paṭissutvā 
vighāsādānaṃ guḷaṃ yāvadatthaṃ datvā bhagavantaṃ etadavoca:  

                                                   
1 addasa - PTS.        2 ābhato - Ma. 
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- “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” (liên quan đến tội pācittiya 33).  

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

20. Vào lúc bấy giờ, Belaṭṭha Kaccāna 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 Belaṭṭha Kaccāna từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã rời đường lộ và ngồi xuống ở gốc cây nọ.  

21. Sau đó, Belaṭṭha 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, Belaṭṭha 
Kaccāna đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con muốn dâng đến 
mỗi một vị tỳ khưu một hũ mật đường.” - “Này Kaccāna, như vậy thì ngươi 
hãy mang lại chỉ một hũ mật đường thôi.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi 
Belaṭṭha 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 đứcThế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, hũ mật đường đã được mang lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành 
như thế nào đây?” - “Này Kaccāna, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường 
đến các vị tỳ khưu.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belaṭṭha Kaccāna nghe theo 
đức Thế Tôn sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu rồi đã nói đức Thế 
Tôn điều này: - “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 thế nào 
đây?” - “Này Kaccāna, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vị tỳ 
khưu theo như ước muốn.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belaṭṭha Kaccāna 
nghe theo đức Thế Tôn sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu theo như 
ước muốn rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được 
dâng đến các vị 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 
thế thì ngươi hãy làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật 
đường.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belaṭṭha Kaccāna nghe theo đức Thế 
Tôn đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số 
các vị tỳ khưu đã chứa đầy các bình bát, đã chứa đầy các túi lọc nước và luôn 
cả các túi xách.  

22. Rồi Belaṭṭha Kaccāna sau khi đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa 
mãn với nhiều mật đường rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - “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 Kaccāna, 
như thế thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa.” 
- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belaṭṭha Kaccāna nghe theo đức Thế Tôn sau khi 
đã cho mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa rồi đã nói đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn vật 
thực còn thừa, và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực 
hành như thế nào đây?” - “Này Kaccāna, như thế thì ngươi hãy cho mật 
đường đến những người ăn vật thực còn thừa theo như ước muốn.” - “Bạch 
ngài, xin vâng.” Rồi Belaṭṭha 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:  
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“Dinno bhante, vighāsādānaṃ guḷo yāvadattho. Bahuṃ cāyaṃ guḷo 
avasiṭṭho. Kathāhaṃ bhante, paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ kaccāna, 
vighāsāde guḷehi santappehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho belaṭṭho kaccāno 
bhagavato paṭissutvā vighāsāde guḷehi santappesi. Ekacce vighāsādā 
kolambepi ghaṭepi pūresuṃ, piṭakānipi ucchaṅgepi pūresuṃ.  

 
23. Atha kho belaṭṭho kaccāno vighāsāde guḷehi santappetvā bhaga-

vantaṃ etadavoca: “Santappitā bhante vighāsādā guḷehi. Bahu cāyaṃ guḷo 
avasiṭṭho. Kathāhaṃ bhante paṭipajjāmī ”ti? “Nāhaṃ taṃ kaccāna, passāmi 
sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya 
sadevamanussāya yasseso guḷo1 paribhutto sammā pariṇāmaṃ gaccheyya 
aññatra tathāgatassa vā tathāgatasāvakassa vā. Tena hi tvaṃ kaccāna, taṃ 
guḷaṃ appaharite vā chaḍḍehi, appāṇake vā udake opilāpehī ”ti. “Evaṃ 
bhante ”ti kho belaṭṭho kaccāno bhagavato paṭissutvā taṃ guḷaṃ appāṇake 
udake opilāpesi.2 Atha kho so guḷo udake pakkhitto cicciṭāyati ciṭiciṭāyati 
sandhūpāyati3 sampadhūpāyati. Seyyathāpi nāma phālo divasasantatto4 
udake pakkhitto cicciṭāyati ciṭiciṭāyati sandhūpāyati sampadhūpāyati, 
evameva so guḷo udake pakkhitto cicciṭāyati ciṭiciṭāyati sandhūpāyati 
sampadhūpāyati.  

 
24. Atha kho belaṭṭho kaccāno saṃviggo lomahaṭṭhajāto yena bhagavā 

tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinassa kho belaṭṭhassa kaccānassa bhagavā ānupubbī-
kathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ 
kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi. 
Yadā bhagavā aññāsi belaṭṭhaṃ kaccānaṃ kallacittaṃ muducittaṃ 
vinīvaraṇacittaṃ udaggacittaṃ pasannacittaṃ, atha yā buddhānaṃ 
sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ pakāsesi. [Seyyathāpi nāma suddhaṃ 
vatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ paṭigaṇheyya,] evameva 
belaṭṭhassa kaccānassa tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhamma-
cakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbantaṃ 
nirodhadhamman ”ti.  

 
25. Atha kho belaṭṭho kaccāno diṭṭhadhammo pattadhammo vidita-

dhammo pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṅkatho 
vesārajjappatto aparappaccayo satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca: 
“Abhikkantaṃ bhante. Abhikkantaṃ bhante. Seyyathāpi bhante, nikkujjitaṃ 
vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, 
andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni dakkhintī ’ti,5 
evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. Esāhaṃ bhante 
bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ 
maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatan ”ti.  

                                                   
1 yassa so guḷo - Ma, Syā, PTS.     4 divasaṃsantatto - Ma;  
2 opilāpeti - Ma.        divasaṃ santatto - Syā, PTS. 
3 padhūpāyati - Ma; saṃdhūpāyati - PTS.  5 dakkhantī ti - Syā.  
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- “Bạch ngài, mật đường 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?” - “Này Kaccāna, như thế thì ngươi hãy 
làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật 
đường.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belaṭṭha 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 đầy các giỏ, và dùng luôn cả phần y ở phía trước (đã được buộc lại). 

23. Rồi Belaṭṭha 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: - 
“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 nào đây?” - “Này Kaccāna, ta không thấy người nào 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 mà đường 
này khi được người ấy ăn vào có thể đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ 
Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Này Kaccāna, 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 Belaṭṭha Kaccāna 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, Belaṭṭha Kaccāna trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi Belaṭṭha Kaccāna đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến Belaṭṭha 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 Thế Tôn 
biết được Belaṭṭha Kaccāna 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 Belaṭṭha Kaccāna: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  

25. 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, Belaṭṭha 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 lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng;’ 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.”  




