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1. Tena kho pana samayena kāsirājā jīvakassa komārabhaccassa aḍḍha-
kāsiyaṃ1 kambalaṃ pāhesi upaḍḍhakāsīnaṃ khamamānaṃ.2 Atha kho 
jīvako komārabhacco taṃ aḍḍhakāsiyaṃ kambalaṃ ādāya yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ 
etadavoca: “Ayamme bhante, aḍḍhakāsiyo kambalo kāsiraññā pahito 
upaḍḍhakāsinaṃ khamamāno.3 Patigaṇhātu me bhante, bhagavā kambalaṃ, 
yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyā ”ti. Paṭiggahesi bhagavā 
kambalaṃ.  

 
2. Atha kho bhagavā jīvakaṃ komārabhaccaṃ dhammiyā kathāya 

sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho jīvako 
komārabhacco bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito 
samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  

 
3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, kambalan ”ti.  

 
4. Tena kho pana samayena saṅghassa uccāvacāni cīvarāni uppajjanti.4 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho bhagavatā cīvaraṃ anuññātaṃ 
kiṃ ananuññātan ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, cha cīvarāni khomaṃ kappāsikaṃ koseyyaṃ kambalaṃ sāṇaṃ 
bhaṅgan ”ti.  

 
5. Tena kho pana samayena ye te bhikkhū5 gahapaticīvaraṃ sādiyanti, te 

kukkuccāyantā paṃsukūlaṃ na sādiyanti: “Ekaṃyeva bhagavatā cīvaraṃ 
anuññātaṃ, na dve ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, gahapaticīvaraṃ sādiyantena paṃsukūlampi sādiyituṃ.6 
Tadubhayenapahaṃ7 bhikkhave, santuṭṭhiṃ vaṇṇemī ”ti.  

 
6. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu janapadesu 

addhānamaggapaṭipannā honti. Ekacce bhikkhū susānaṃ okkamiṃsu 
paṃsukūlāya. Ekacce bhikkhū nāgamesuṃ.8 Ye te bhikkhū susānaṃ 
okkamiṃsu paṃsukūlāya, te paṃsukūlāni labhiṃsu. Ye te bhikkhū 
nāgamesuṃ, te evamāhaṃsu: “Amhākampi āvuso bhāgaṃ dethā ”ti. Te 
evamāhaṃsu: “Na mayaṃ āvuso tumhākaṃ bhāgaṃ dassāma. Kissa tumhe 
nāgamitthā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
nāgamentānaṃ na akāmā9 bhāgaṃ dātun ”ti.  

                                                   
1 aḍḍhakāsikaṃ - Ma, PTS, Javi, Avi, Manupa, Tovi. 
2 upamānaṃ - Syā.     6 sādituṃ - Syā, PTS.  
3 upamāno - Syā.     7 pāhaṃ - Ma, PTS; cāhaṃ - Syā. 
4 uppannāni honti - Ma.     8 nāgamiṃsu - Manupa, Tovi. 
5 te bhikkhū - PTS, Manupa.     9 nākāmā - Ma, Syā, PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, đức vua xứ Kāsi đã gởi đến Jīvaka Komārabhacca tấm 
mền len trị giá nửa kāsi1 (hoặc) tương đương với nửa kāsi. Sau đó, Jīvaka 
Komārabhacca đã cầm lấy tấm mền len trị giá nửa kāsi 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: 
- “Bạch ngài, tấm mền len này của con trị giá nửa kāsi (hoặc) tương đương 
với nửa kāsi đã được đức vua xứ Kāsi 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 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.  

 
3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 

rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm mền 
len.”  

 
4. Vào lúc bấy giờ, 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. - “Này các 
tỳ khưu, 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 bấy giờ, những vị tỳ khưu nào chấp nhận y của gia chủ, những 

vị ấy trong lúc ngần ngại không chấp nhận loại vải dơ bị quăng bỏ (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn cho phép chỉ một loại y chứ không phải hai.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị chấp 
nhận y của gia chủ chấp nhận luôn cả loại vải dơ bị 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 vị tỳ khưu không chờ đợi đã nói như vầy: - “Này các đại 
đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã 
không chờ đợi?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị không chờ đợi nếu không 
muốn.”  

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích một kāsi trị giá một ngàn (VinA. v, 1119). 
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7. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu janapadesu 
addhānamaggapaṭipannā honti. Ekacce bhikkhū susānaṃ okkamiṃsu 
paṃsukūlāya. Ekacce bhikkhū āgamesuṃ. Ye te bhikkhū susānaṃ 
okkamiṃsu paṃsukūlāya, te paṃsukūlāni labhiṃsu. Ye te bhikkhū 
āgamesuṃ, te evamāhaṃsu: “Amhākampi āvuso bhāgaṃ dethā ”ti. Te 
evamāhaṃsu: “Na mayaṃ āvuso tumhākaṃ bhāgaṃ dassāma. Kissa tumhe 
na okkamitthā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, āgamentānaṃ akāmā bhāgaṃ dātun ”ti.  

 
8. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu janapadesu 

addhānamaggapaṭipannā honti. Ekacce bhikkhū paṭhamaṃ susānaṃ 
okkamiṃsu paṃsukūlāya. Ekacce bhikkhū pacchā okkamiṃsu. Ye te 
bhikkhū paṭhamaṃ susānaṃ okkamiṃsu paṃsukūlāya, te paṃsukūlāni 
labhiṃsu. Ye te bhikkhū pacchā okkamiṃsu, te na labhiṃsu. Te 
evamāhaṃsu: “Amhākampi āvuso bhāgaṃ dethā ”ti. Te evamāhaṃsu: “Na 
mayaṃ āvuso tumhākaṃ bhāgaṃ dassāma. Kissa tumhe pacchā okkamitthā 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pacchā 
okkamantānaṃ1 na akāmā bhāgaṃ dātun ”ti.  

 
9. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu janapadesu 

addhānamaggapaṭipannā honti. Te sadisā susānaṃ okkamiṃsu 
paṃsukūlāya. Ekacce bhikkhū paṃsukūlāni labhiṃsu. Ekacce bhikkhū na 
labhiṃsu. Ye te bhikkhū na labhiṃsu, te evamāhaṃsu: “Amhākampi āvuso 
bhāgaṃ dethā ”ti. Te evamāhaṃsu: “Na mayaṃ āvuso tumhākaṃ bhāgaṃ 
dassāma. Kissa tumhe na labhitthā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, sadisānaṃ okkamantānaṃ1 akāmā bhāgaṃ dātun 
”ti.  

 
10. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu janapadesu 

addhānamaggapaṭipannā honti. Te katikaṃ katvā susānaṃ okkamiṃsu 
paṃsukūlāya. Ekacce bhikkhū paṃsukūlāni labhiṃsu. Ekacce bhikkhū na 
labhiṃsu. Ye te bhikkhū na labhiṃsu, te evamāhaṃsu: “Amhākampi āvuso 
bhāgaṃ dethā ”ti. Te evamāhaṃsu: “Na mayaṃ āvuso tumhākaṃ bhāgaṃ 
dassāma. Kissa tumhe na labhitthā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, katikaṃ katvā okkamantānaṃ1 akāmā bhāgaṃ 
dātun ”ti.  

 
11. Tena kho pana samayena manussā cīvaraṃ ādāya ārāmaṃ āgacchanti. 

Te paṭiggāhakaṃ alabhamānā paṭiharanti. Cīvaraṃ parittaṃ uppajjati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pañcahaṅgehi 
samannāgataṃ bhikkhuṃ cīvarapaṭiggāhakaṃ sammannituṃ: Yo na 
chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, 
na bhayāgatiṃ gaccheyya, gahitāgahitañca jāneyya.  

                                                   
1 okkantānaṃ - Ma, PTS. 
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7. 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 chờ đợi. Những vị tỳ khưu 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 
phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không đi vào?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chia 
phần cho các vị 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 
khưu đã đi vào sau. Những vị tỳ khưu đi vào bãi tha ma trước đã nhặt được 
nhiều vải quấn 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 phần cho cả chúng 
tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi sẽ không 
chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã đi vào sau?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị 
đi vào sau nếu 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 để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số vị tỳ 
khưu đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Một số vị tỳ khưu đã không nhặt 
được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “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 ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chia phần cho các vị đi vào cùng một lúc cho dầu không muốn.”  

 
10. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị 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 vị tỳ khưu 
đã không nhặt được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói 
như vầy: - “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 ấy lên đức Thế Tôn. - 
“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 ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ 
định vị tiếp nhận 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 tiếp nhận hay 
chưa được tiếp nhận.  
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12. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu 
yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarapaṭiggāhakaṃ sammanneyya. Esā ñatti. 
Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvara-
paṭiggāhakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno cīvarapaṭiggāhakassa sammuti,1 so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhāseyya. Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu cīvarapaṭiggāhako. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  

 
13. Tena kho pana samayena cīvarapaṭiggahakā bhikkhū cīvaraṃ 

paṭiggahetvā tattheva ujjhitvā pakkamanti. Cīvaraṃ nassati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pañcahaṅgehi 
samannāgataṃ bhikkhuṃ cīvaranidahakaṃ2 sammannituṃ: Yo na 
chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, 
na bhayāgatiṃ gaccheyya, nihitānihitañca3 jāneyya.  

 
14. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu 

yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvaranidahakaṃ sammanneyya. Esā ñatti. Suṇātu 
me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvaranidahakaṃ 
sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
cīvaranidahakassa sammuti,1 so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya. 
Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu cīvaranidahako. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  

 
15. Tena kho pana samayena cīvaranidahakā bhikkhū4 maṇḍapepi 

rukkhamūlepi nimbakosepi5 cīvaraṃ nidahanti.6 Undūrehipi7 upacikāhipi 
khajjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
bhaṇḍāgāraṃ sammannituṃ, yaṃ saṅgho ākaṅkhati vihāraṃ vā 
aḍḍhayogaṃ vā pāsādaṃ vā hammiyaṃ vā guhaṃ vā.  

 
16. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Vyattena bhikkhunā 

paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ bhaṇḍāgāraṃ sammanneyya. 
Esā ñatti. Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ 
bhaṇḍāgāraṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa vihārassa 
bhaṇḍāgārassa sammuti,1 so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya. 
Sammato saṅghena itthannāmo vihāro bhaṇḍāgāraṃ. Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  

                                                   
1 sammati - Syā.     
2 cīvaranidāhakaṃ - Syā, PTS.     5 nibbakosepi - Ma;  
3 nidahitānidahitañca - Syā.      nimbakosepi ajjhokāsepi - Syā.  
4 cīvaranidahako bhikkhu - Ma;     6 nidahati - Ma. 
  cīvaranidāhakā bhikkhū - Syā, PTS.   7 undurehipi - Syā, PTS. 
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12. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 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 vị tỳ khưu 
tên (như vầy) là vị 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 đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
tiếp nhận y xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận y. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  

 
13. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu là các vị tiếp nhận y sau khi thọ lãnh y bỏ 

ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Y bị mất. Các vị 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 khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần 

được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 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 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 khưu tên (như vầy) là vị cất giữ y. 
Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị cất giữ y xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được 
hội chúng chỉ định là vị cất giữ y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  

 
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 vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “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 vầy) là nhà kho chứa đồ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú xá 
tên (như vầy) là nhà kho chứa đồ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. Trú xá tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định 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. Tena kho pana samayena saṅghassa bhaṇḍāgāre cīvaraṃ aguttaṃ 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pañca-
haṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ bhaṇḍāgārikaṃ1 sammannituṃ: Yo na 
chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, 
na bhayāgatiṃ gaccheyya, guttāguttañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave, 
sammannitabbo: —pe— Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu 
bhaṇḍāgāriko. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

18. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhaṇḍāgārikaṃ 
vuṭṭhāpenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
bhaṇḍāgāriko vuṭṭhāpetabbo. Yo vuṭṭhāpeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

19. Tena kho pana samayena saṅghassa bhaṇḍāgāre cīvaraṃ ussannaṃ 
hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sammukhī-
bhūtena saṅghena bhājetun ”ti.  
 

20. Tena kho pana samayena sabbo saṅgho2 cīvaraṃ bhājento kolāhalaṃ 
akāsi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pañca-
haṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ cīvarabhājakaṃ sammannituṃ: Yo na 
chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, 
na bhayāgatiṃ gaccheyya, bhājitābhājitañca jāneyya. Evañca pana 
bhikkhave, sammannitabbo: —pe— Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu 
cīvarabhājako. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

21. Atha kho cīvarabhājakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho 
cīvaraṃ bhājetabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, paṭhamaṃ uccinitvā tulayitvā vaṇṇāvaṇṇaṃ katvā bhikkhū 
gaṇetvā vaggaṃ bandhitvā cīvarapaṭiviṃsaṃ ṭhapetun ”ti.  
 

22. Atha kho cīvarabhājakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho 
sāmaṇerānaṃ cīvarapaṭiviṃso dātabbo ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sāmaṇerānaṃ upaḍḍhapaṭiviṃsaṃ3 
dātun ”ti.  
 

23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sakena bhāgena 
uttaritukāmo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, uttarantassa sakaṃ bhāgaṃ dātun ”ti.  
 

24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu atirekabhāgena 
uttaritukāmo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, anukkhepe dinne atirekabhāgaṃ dātun ”ti.  
 

25. Atha kho cīvarabhājakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho 
cīvarapaṭiviṃso dātabbo, āgatapaṭipāṭiyā nu kho udāhu yathābuḍḍhan ”ti?4 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, vikalake tosetvā 
kusapātaṃ kātun ”ti.  

                                                   
1 bhaṇḍāgāriyaṃ - Manupa, Tovi, Avi.   4 yathāvuḍḍhan ti - Ma, Syā, PTS. 
2 saṅgho - Ma.       3 upaḍḍhapaṭivīsaṃ - Ma; upaḍḍhapaṭivisaṃ - Syā, PTS. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2        Chương Y Phục 

 187

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. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép chỉ định vị quản lý nhà kho 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 bảo quản hay không được bảo quản. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: ―(như trên)― Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ 
định là vị quản lý nhà kho. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

18. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bãi nhiệm vị quản lý nhà 
kho. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên bãi nhiệm vị giữ nhà kho; vị nào bãi nhiệm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

19. Vào lúc bấy giờ, trong nhà kho chứa đồ của hội chúng y được dồi dào. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
hội chúng chia phần theo sự hiện diện.”  
 

20. Vào lúc bấy giờ, toàn thể hội chúng trong lúc chia phần y đã gây ra 
cảnh náo động. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép chỉ định vị 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 chi phối 
bởi sự si mê, không thể bị 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 định như vầy: ―(như 
trên)― Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định 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 điều này: “Y nên được 
chia như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, 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: “Phần chia về y 
có nên được cho đến các sa di hay không?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho các sa di một nửa của phần chia 
về y.”  
 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua (sông hoặc đoạn 
đường hoang vắng) với phần chia của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “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).”  
 

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 vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao cho phần chia nhiều hơn 
khi vật đền bù được trao lại.”  
 

25. Sau đó, các tỳ khưu là các vị 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 ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
bốc thăm để làm hoan hỷ các vị không được phần.”  
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26. Tena kho pana samayena bhikkhū chakaṇenapi paṇḍumattikāyapi 
cīvaraṃ rajenti.1 Cīvaraṃ dubbaṇṇaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, cha rajanāni: mūlarajanaṃ khandha-
rajanaṃ tacarajanaṃ pattarajanaṃ puppharajanaṃ phalarajanan ”ti.  
 

27. Tena kho pana samayena bhikkhū sītundikāya2 cīvaraṃ rajenti. 
Cīvaraṃ duggandhaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, rajanaṃ pacituṃ culliṃ3 rajanakumbhin ”ti. Rajanaṃ uttarīyati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, uttarālumpaṃ4 
bandhitun ”ti.  
 

28. Tena kho pana samayena bhikkhū na jānanti rajanaṃ pakkaṃ vā 
apakkaṃ vā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
udake vā nakhapiṭṭhikāya vā thevakaṃ dātun ”ti.  
 

29. Tena kho pana samayena bhikkhū rajanaṃ oropentā kumbhiṃ 
āviñjanti.5 Kumbhi pabhijjati.6 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, rajanuḷuṅkaṃ7 daṇḍakathālikan ”ti.8  
 

30. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ rajanabhājanaṃ na saṃvijjati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, rajanakolambaṃ9 
rajanaghaṭan ”ti.  
 

31. Tena kho pana samayena bhikkhū pātiyāpi pattepi cīvaraṃ 
sammaddanti.10 Cīvaraṃ paribhijjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, rajanadoṇikan ”ti.  
 

32. Tena kho pana samayena bhikkhū chamāya cīvaraṃ pattharanti. 
Cīvaraṃ paṃsukitaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, tiṇasantharakan ”ti.11 Tiṇasantharako upacikāhi khajjati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, cīvaravaṃsaṃ 
cīvararajjun ”ti. Majjhena laggenti. Rajanaṃ ubhato galati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, kaṇṇe bandhitun ”ti. Kaṇṇo 
jīrati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
kaṇṇasuttakan ”ti. Rajanaṃ ekato galati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, samparivattakaṃ samparivattakaṃ rajetuṃ. Na ca 
acchinne theve pakkamitun ”ti.  
 

33. Tena kho pana samayena cīvaraṃ patthinnaṃ hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, udake osādetun ”ti.12  
 

34. Tena kho pana samayena cīvaraṃ pharusaṃ hoti bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pāṇinā ākoṭetun ”ti.  

                                                   
1 rajanti - Ma, PTS. 
2 sītudakāya - Ma; sītūdakāya - Syā; sītunnakāya - PTS. 
3 cullaṃ rajanakumbhin ti - Ma, Sīmu; cūḷarajanakumbhin ti - Syā; cullao - PTS. 
4 uttarāḷumpaṃ - Ma, PTS; uttarāḷuvaṃ - Syā; uttaraḷumpiyaṃ - Avi, Javi. 
5 āviñchanti - Ma; āvaṭṭanti - Syā; āvajjanti - PTS, Manupa, Tovi, Javi, Avi. 
6 bhijjati - Ma, Syā, PTS.        9 rajanakolumpaṃ - Sīmu; rajanakolumbaṃ - Aṭṭhakathā 
7 rajanauḷuṅkaṃ - PTS;     10 omaddanti - Ma; maddanti - Syā. 
  rajanāḷuṅkaṃ - Yojanā.   11 tiṇasanthārakanti - Ma, Syā, PTS. 
8 daṇḍakathālakan ti - Ma.   12 osāretunti - Ma, PTS. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhuộm y với phân bò và đất sét đỏ. Y 
có màu sắc xấu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép sáu loại thuốc nhuộm: thuốc nhuộm từ rễ cây, thuốc 
nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc 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. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
nồi nhuộm loại nhỏ để nấu thuốc nhuộm.” Thuốc nhuộm bị tràn ra. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “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. - “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 vị 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. - “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 

đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “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. - “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 ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thảm cỏ.” 
Thảm cỏ bị mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “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 ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép buộc ở các góc (y).” Góc (y) bị sờn. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 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 bị cứng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 

“Này các tỳ khưu, ta cho phép ngâm trong nước.”  

 
34. Vào lúc bấy giờ, y bị thô nhám. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 

Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đập bằng bàn tay.”  
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35. Tena kho pana samayena bhikkhū1 acchinnakāni dhārenti2 
dantakāsāvāni.3 Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
acchinnakāni cīvarāni dhāretabbāni. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.4  
 
 

36. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena 
dakkhiṇāgiri tena cārikaṃ pakkāmi. Addasā5 kho bhagavā magadhak-
khettaṃ6 accibaddhaṃ7 pālibaddhaṃ mariyādabaddhaṃ siṅghāṭaka-
baddhaṃ, disvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Passasi no tvaṃ 
ānanda, magadhakkhettaṃ accibaddhaṃ pālibaddhaṃ mariyādabaddhaṃ 
siṅghāṭakabaddhan ”ti. “Evaṃ bhante ”ti. “Ussahasi tvaṃ ānanda, 
bhikkhūnaṃ evarūpāni cīvarāni saṃvidahitun ”ti. “Ussahāmi bhagavā ”ti.  
 
 

37. Atha kho bhagavā dakkhiṇāgirismiṃ yathābhirattaṃ viharitvā 
punadeva rājagahaṃ paccāgañchi. Atha kho āyasmā ānando sambahulānaṃ 
bhikkhūnaṃ cīvarāni saṃvidahitvā yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Passatu me bhante, bhagavā 
cīvarāni saṃvidahitānī ”ti.8 Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Paṇḍito bhikkhave 
ānando. Mahāpañño bhikkhave ānando, yatra hi nāma mayā saṅkhittena 
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānissati, kusimpi nāma karissati, aḍḍha-
kusimpi nāma karissati, maṇḍalampi nāma karissati, aḍḍhamaṇḍalampi 
nāma karissati, vivaṭṭampi nāma karissati, anuvivaṭṭampi nāma karissati, 
gīveyyakampi nāma karissati, jaṅgheyyakampi nāma karissati, bāhantampi 
nāma karissati, chinnakañca9 bhavissati satthalūkhaṃ samaṇasāruppaṃ 
paccatthikānañca anabhijjhitaṃ.10 Anujānāmi bhikkhave, chinnakaṃ 
saṅghāṭiṃ, chinnakaṃ uttarāsaṅgaṃ, chinnakaṃ antaravāsakan ”ti.  
 
 

38. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena vesāli tena 
cārikaṃ pakkāmi. Addasā kho bhagavā11 antarā ca rājagahaṃ antarā ca 
vesāliṃ addhānamaggapaṭipanne sambahule bhikkhū cīvarehi ubbhaṇḍite12 
sīsepi cīvarabhisiṃ karitvā khandhepi cīvarabhisiṃ karitvā kaṭiyāpi cīvara-
bhisiṃ karitvā āgacchante. Disvāna bhagavato etadahosi: “Ati lahuṃ kho 
ime moghapurisā cīvarabāhullāya13 āvattā.14 Yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ 
cīvare sīmaṃ bandheyyaṃ, mariyādaṃ ṭhapeyyan ”ti.  

                                                   
1 chabbaggiyā bhikkhū - Syā.  
2 cīvarāni dhārenti - Ma, Syā. 
3 dantakasāvāni - Syā. 
4 ‘manussā ujjhāyantikhīyanti ... āpatti dukkaṭassātī ti natthi sīhalakkharapotthakesu.  
5 addasa - PTS.      10 anabhicchitaṃ - Ma. 
6 māgadhakkhettaṃ - Syā.    11 addasa bhagavā - Ma;  
7 acchibaddhaṃ  - Ma;           addasa kho bhagavā - PTS.  
   accibandhaṃ - PTS.      12 ubbhaṇḍikate - Syā. 
8 saṃvihitāni - Manupa.     13 cīvare bāhullāya - Ma, Syā, PTS. 
9 chinnakaṃ - Ma.     14 āvaṭṭā - Syā. 
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35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc các y ca-sa màu ngà voi 
chưa được cắt. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên mặc các y chưa được cắt; vị nào mặc thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 

 
36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 

đã ra đi du hành đến Dakkhiṇāgiri. 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 kết nối bằng những đường biên ngắn 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 kết nối bằng những 
đường biên ngắn ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông ở chỗ giao 
nhau không?” - “Bạch ngài, thưa có.” - “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 Dakkhiṇāgiri 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 các y cho nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các y con 
đã tự mình tạo nên.” 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, Ānanda thật 
sáng trí. Này các tỳ khưu, Ānanda có đại trí tuệ bởi vì vị ấy hiểu ý nghĩa một 
cách đầy đủ của điều đã được ta nói ra một cách vắn tắt. Vị ấy làm được dải 
nối theo chiều dọc (của y), vị ấy làm được dải nối theo chiều ngang (của y), vị 
ấy làm được mảnh lớn thuộc dải điều (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc 
dải điều (của y), vị ấy làm được mảnh lớn thuộc dải điều giữa (của y), vị ấy 
làm được mảnh lớn thuộc các dải điều bên (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ 
thuộc dải điều giữa (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc các dải điều kế 
(của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc hai dải điều biên (của y), (như thế y) 
sẽ được cắt ra, sần 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 đi du hành đến thành Vesāli. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều vị tỳ 
khưu ôm đồm với các chiếc y đang đi đường xa giữa Rājagaha và Vesāli, các 
vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vị đã làm cuộn y ở vai, các vị 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 định sự hạn 
chế về y, (và) nên quy định sự giới hạn về y?” 
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39. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesāli 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati gotamake cetiye. Tena 
kho pana samayena bhagavā sītāsu hemantikāsu rattīsu antaraṭṭhakāsu 
himapātasamaye rattiṃ ajjhokāse ekacīvaro nisīdi. Na bhagavantaṃ sītaṃ 
ahosi. Nikkhante paṭhame yāme sītaṃ bhagavantaṃ ahosi. Dutiyaṃ bhagavā 
cīvaraṃ pārupi. Na bhagavantaṃ sītaṃ ahosi. Nikkhante majjhime yāme 
sītaṃ bhagavantaṃ ahosi. Tatiyaṃ bhagavā cīvaraṃ pārupi. Na 
bhagavantaṃ sītaṃ ahosi. Nikkhante pacchime yāme uddhaste1 aruṇe 
nandimukhiyā rattiyā sītaṃ bhagavantaṃ ahosi. Catutthaṃ bhagavā cīvaraṃ 
pārupi. Na bhagavantaṃ sītaṃ ahosi. Atha kho bhagavato etadahosi: “Yepi 
kho te kulaputtā imasmiṃ dhammavinaye pabbajitā sītālukā2 sītabhīrukā, 
tepi sakkonti ticīvarena yāpetuṃ. Yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ cīvare sīmaṃ 
bandheyyaṃ, mariyādaṃ ṭhapeyyaṃ, ticīvaraṃ anujāneyyan ”ti.  
 

 
40. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Idhāhaṃ bhikkhave, antarā ca rājagahaṃ 
antarā ca vesāliṃ addhānamaggapaṭipanno addasaṃ sambahule bhikkhū 
cīvarehi ubbhaṇḍite sīsepi cīvarabhisiṃ karitvā khandhepi cīvarabhisiṃ 
karitvā kaṭiyāpi cīvarabhisiṃ karitvā āgacchante. Disvāna me etadahosi: 
‘Atilahuṃ kho ime moghapurisā cīvarabāhullāya āvattā. Yannūnāhaṃ 
bhikkhūnaṃ cīvare sīmaṃ bandheyyaṃ, mariyādaṃ ṭhapeyyan ’ti.  
 

 
41. Idhāhaṃ bhikkhave, sītāsu hemantikāsu rattīsu antaraṭṭhakāsu 

himapātasamaye rattiṃ ajjhokāse ekacīvaro nisīdiṃ. Na maṃ sītaṃ ahosi. 
Nikkante paṭhame yāme sītaṃ maṃ ahosi. Dutiyāhaṃ cīvaraṃ pārupiṃ. Na 
maṃ sītaṃ ahosi. Nikkhante majjhime yāme sītaṃ maṃ ahosi. Tatiyāhaṃ 
cīvaraṃ pārupiṃ. Na maṃ sītaṃ ahosi. Nikkhante pacchime yāme uddhaste 
aruṇe nandimukhiyā rattiyā sītaṃ maṃ ahosi. Catutthāhaṃ cīvaraṃ 
pārupiṃ. Na maṃ sītaṃ ahosi. Tassa mayhaṃ bhikkhave, etadahosi: ‘Yepi 
kho te kulaputtā imasmiṃ dhammavinaye pabbajitā sītālukā2 sītabhīrukā, 
tepi sakkonti ticīvarena yāpetuṃ. Yannūnāhaṃ bhikkhūnaṃ cīvare sīmaṃ 
bandheyyaṃ, mariyādaṃ ṭhapeyyaṃ. ticīvaraṃ anujāneyyan ’ti. Anujānāmi 
bhikkhave, ticīvaraṃ: diguṇaṃ saṅghāṭiṃ, ekacciyaṃ uttarāsaṅgaṃ, 
ekacciyaṃ antaravāsakan ”ti.  
 

 
42. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā ticīvaraṃ 

anuññātan ’ti aññeneva ticīvarena gāmaṃ pavisanti, aññeneva4 ticīvarena 
ārāme acchanti, aññeneva4 ticīvarena nahānaṃ otaranti. Ye te bhikkhū 
appicchā —pe— te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
chabbaggiyā bhikkhū atirekacīvaraṃ dhāressantī ”ti? 

                                                   
1 uddhate - Syā, PTS.       3 dviguṇaṃ - Syā.  
2 dhammavinaye sītālukā - Ma, Syā, PTS.    4 aññena - Ma, PTS. 
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39. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Vesāli. Tại nơi đó ở Vesāli, 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 đầu đã qua, cảm giác lạnh 
đã xuất hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ nhì; đức Thế Tôn 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất 
hiện ở đức Thế 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 xuất hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã 
trùm lên y thứ tư; đức Thế 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 định sự hạn chế về 
y, nên quy định sự giới hạn về y cho các tỳ khưu, (và) nên cho phép ba y?”  
 

 
40. 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, ở đây trong khi đi trên đoạn 
đường xa giữa Rājagaha và Vesāli, ta đã nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu ôm đồm 
với các chiếc y đang đi ngược chiều, các vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vị 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 dại này đã xoay xở được nhiều y thật mau mắn, hay là 
ta nên xác định sự hạn chế về y, (và) nên quy định sự giới hạn về y?’  
 

 
41. Này các tỳ khưu, ở đây trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 

lạnh lẽo vào thời điểm tuyết rơi, ta đã ngồi 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 định sự hạn chế về y, nên quy định sự giới hạn về y cho 
các tỳ khưu, (và) nên cho phép ba y?’ Này các tỳ khưu, ta cho phép ba y gồm 
có y saṅghāṭi hai lớp, thượng y một lớp, và y nội một lớp.”  
 

 
42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 

đã cho phép ba y,” rồi đi vào làng với ba y nọ, mặc ở tu viện với ba y khác, và 
đi xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại sử dụng y phụ trội?”  
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43. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ. Yo 
dhāreyya, yathādhammo kāretabbo ”ti.  
 

44. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa atirekacīvaraṃ 
uppannaṃ hoti. Āyasmā ca ānando taṃ cīvaraṃ āyasmato sāriputtassa 
dātukāmo hoti. Āyasmā ca sāriputto sākete viharati. Atha kho āyasmato 
ānandassa etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na atirekacīvaraṃ 
dhāretabban ’ti. Idaṃ ca me atirekacīvaraṃ uppannaṃ. Ahañcimaṃ cīvaraṃ 
āyasmato sāriputtassa dātukāmo. Āyasmā ca sāriputto sākete viharati. 
Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. “Kīva ciraṃ panānanda, sāriputto āgacchissatī “ ti? 
“Navamaṃ vā bhagavā, divasaṃ dasamaṃ vā ”ti.  
 

45. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, dasāhaparamaṃ 
atirekacīvaraṃ dhāretun ”ti.  
 

46. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ atirekacīvaraṃ uppajjati.1 
Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho2 atirekacīvare paṭi-
pajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
atirekacīvaraṃ vikappetun ”ti.  
 

47. Atha kho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena bārāṇasī 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena bārāṇasī 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye.  
 

48. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno antaravāsako 
chiddo hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā ticīvaraṃ 
anuññātaṃ: dviguṇā saṅghāṭi, ekacciyo uttarāsaṅgo, ekacciyo antaravāsako. 
Ayañca me antaravāsako chiddo. Yannūnāhaṃ aggaḷaṃ acchupeyyaṃ, 
samantato dupaṭṭaṃ bhavissati majjhe ekacciyan ”ti. Atha kho so bhikkhū 
aggaḷaṃ acchupesi. Addasā kho bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto taṃ 
bhikkhuṃ aggaḷaṃ acchupentaṃ. Disvāna yena so bhikkhu tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Kiṃ tvaṃ bhikkhu karosī ”ti? 
“Aggaḷaṃ bhagavā acchupemī ”ti. “Sādhu, sādhu, bhikkhu, sādhu kho tvaṃ 
bhikkhu, aggaḷaṃ acchupesī ”ti.  
 

49. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, ahatānaṃ 
dussānaṃ ahatakappānaṃ dviguṇaṃ saṅghāṭiṃ, ekacciyaṃ uttarāsaṅgaṃ, 
ekacciyaṃ antaravāsakaṃ, utuddhaṭānaṃ dussānaṃ catugguṇaṃ 
saṅghāṭiṃ, dviguṇaṃ uttarāsaṅgaṃ, dviguṇaṃ antaravāsakaṃ, paṃsukūle 
yāvadatthaṃ pāpaṇike ussāho karaṇīyo. Anujānāmi bhikkhave aggaḷaṃ, 
tunnaṃ, ovaṭṭikaṃ, kaṇḍūsakaṃ, daḷhīkamman ”ti.  

                                                   
1 uppannaṃ hoti - Ma, Syā.    2 kathaṃ nu kho amhehi - Ma, Syā. 
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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 rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cất giữ y phụ trội, vị nào cất giữ thì 
nên được hành xử theo Pháp.”1  
 

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 Sāketa. Khi ấy, đại đức Ānanda đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã 
quy định rằng: ‘Không được cất giữ y phụ trội.’ Và y phụ trội này đã được 
phát sanh đến ta. Và ta có ý muốn dâng y này đến đại đức Sāriputta mà đại 
đức Sāriputta cư ngụ ở Sāketa. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, 
đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “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 ngày.”  
 

46. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến các tỳ khưu. Khi ấy, các vị 
tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành như thế nào đối với các y phụ 
trội?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chú nguyện để dùng chung y phụ trội.”  
 

47. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesāli theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Bāraṇasī. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bārāṇasī. Tại nơi đó ở Bārāṇasī, 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, vị tỳ khưu ấy 
đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép ba y gồm có y saṅghāṭi 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 một 
lớp?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đắp thêm miếng vá. Đức Thế Tôn trong khi đi 
dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang đắp thêm miếng 
vá, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi làm gì vậy?” - “Bạch Thế Tôn, con 
đắp thêm miếng vá.” - “Này tỳ khưu, thật tốt thay, thật tốt thay! Này tỳ khưu, 
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: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khi vải còn mới 
hoặc được xem như mới thì y saṅghāṭi 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 saṅghāṭi 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 khưu, ta cho phép (đắp) miếng vá, (dùng) chỉ mạng, (đắp chồng) 
lớp nữa, miếng vá nhỏ, và việc may lại cho chắc chắn.”  

                                                   
1 Liên quan đến tội nissaggiya pācittiya thứ nhất (ND). 
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50. Atha kho bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena 
sāvatthi tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena 
sāvatthi tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme.  
 

51. Atha kho visākhā migāramātā yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinnaṃ kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.  
 

52. Atha kho visākhā migāramātā bhagavatā dhammiyā kathāya 
sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā bhagavantaṃ etadavoca: 
“Adhivāsetu me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhu-
saṅghenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho visākhā 
migāramātā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 

53. Tena kho pana samayena tassā rattiyā accayena cātuddīpiko 
mahāmegho pāvassi. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Yathā 
bhikkhave, jetavane vassati, evaṃ catusu dīpesu vassati. Ovassāpetha 
bhikkhave, kāyaṃ. Ayaṃ pacchimako cātuddīpiko mahāmegho ”ti. “Evaṃ 
bhante ”ti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā nikkhittacīvarā kāyaṃ 
ovassāpenti.  
 

54. Atha kho visākhā migāramātā paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ 
paṭiyādāpetvā dāsiṃ āṇāpesi: “Gaccha je, ārāmaṃ gantvā kālaṃ ārocehi: 
‘Kālo bhante, niṭṭhitaṃ bhattan ’”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho sā dāsī visākhāya 
migāramātuyā paṭissutvā ārāmaṃ gantvā addasa bhikkhū nikkhittacīvare 
kāyaṃ ovassāpente. Disvāna ‘natthi ārāme bhikkhū. Ājīvakā kāyaṃ 
ovassāpentī ’ti yena visākhā migāramātā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
visākhaṃ migāramātaraṃ etadavoca: “Natthayye, ārāme bhikkhū. Ājīvakā 
kāyaṃ ovassāpentī ”ti.  
 

55. Atha kho visākhāya migāramātuyā paṇḍitāya viyattāya medhāviniyā 
etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho ayyā nikkhittacīvarā kāyaṃ ovassāpenti.1 
Sāyaṃ bālā maññittha: ‘Natthi ārāme bhikkhū. Ājīvakā kāyaṃ ovassāpentī 
’ti. Puna2 dāsiṃ āṇāpesi: “Gaccha je, ārāmaṃ gantvā kālaṃ ārocehi: ‘Kālo 
bhante, niṭṭhitaṃ bhattan ’”ti.  
 

56. Atha kho te bhikkhū gattāni sītiṃ karitvā3 kallakāyā cīvarāni gahetvā 
yathāvihāraṃ pavisiṃsu.  
 

57. Atha kho sā dāsī ārāmaṃ gantvā bhikkhū apassantī ‘natthi ārāme 
bhikkhū, suñño ārāmo ’ti yena visākhā migāramātā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā visākhaṃ migāramātaraṃ etadavoca: “Natthayye, ārāme 
bhikkhū. Suñño ārāmo ”ti.  

                                                   
1 ovassāpentī ti - PTS.       
2 puna - Syā, PTS potthakesu na dissate.    3 sītikaritvā - Syā, PTS. 
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50. 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.  

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 tỉnh, 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 Migāra đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 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, bà Visākhā mẹ của Migāra 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 bấy giờ, khi trải qua đêm ấy có đám mây lớn khắp cả bốn châu 
đã đổ mưa xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, trời mưa ở Jetavana như thế nào thì trời mưa ở bốn châu như thế ấy. 
Này các tỳ khưu, 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 thể ướt đẫm 
nước mưa.”  

54. Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra sau khi cho chuẩn bị sẵn sàng vật 
thực hảo hạng loại cứng loại mềm rồi 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.’” - “Thưa bà, xin vâng.” Rồi người tớ gái nghe 
theo bà Visākhā mẹ của Migāra đã đi đến tu viện và nhìn thấy các vị 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 thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa” rồi đã đi đến gặp bà 
Visākhā mẹ của Migāra, sau khi đến đã nói với bà Visākhā mẹ của Migāra 
điều này: - “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 Migāra là người sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh đã khởi ý điều này: “Chắc chắn 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 thể ướt đẫm nước mưa,’” nên đã bảo người tớ gái lần nữa 
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.’”  
 

56. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy sau khi làm cho mát mẻ các phần thân thể, có 
cơ thể khoẻ khoắn, đã cầm lấy các y rồi đi vào trú xá của mình.  
 

57. Sau đó, người tớ gái ấy đã đi đến tu viện, trong khi không nhìn thấy 
các vị tỳ khưu (nên nghĩ rằng): “Không có các tỳ khưu nơi tu viện, tu viện thì 
trống không” rồi đã đi đến gặp bà Visākhā mẹ của Migāra, sau khi đến đã nói 
với bà Visākhā mẹ của Migāra điều này: - “Thưa bà, không có các tỳ khưu nơi 
tu viện, tu viện thì trống không.”  
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58. Atha kho visākhāya migāramātuyā paṇḍitāya viyattāya medhāviniyā 
etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho ayyā gattāni sītiṃ karitvā kallakāyā cīvarāni 
gahetvā yathāvihāraṃ paviṭṭhā. Sāyaṃ bālā maññittha: ‘Natthi ārāme 
bhikkhū. Suñño ārāmo ’”ti. Puna1 dāsiṃ āṇāpesi: “Gaccha je, ārāmaṃ gantvā 
kālaṃ ārocehi: ‘Kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattan ’”ti.  

 
59. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Sannahatha2 bhikkhave 

pattacīvaraṃ. Kālo bhattassā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho te bhikkhū bhagavato 
paccassosuṃ.  

 
60. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya 

seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ 
vā bāhaṃ sammiñjeyya, evameva jetavane antarahito visākhāya migāra-
mātuyā koṭṭhake paturahosi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane saddhiṃ 
bhikkhusaṅghena.  

 
61. Atha kho visākhā migāramātā ‘Acchariyaṃ vata bho! Abbhutaṃ vata 

bho! Tathāgatassa mahiddhikatā mahānubhāvatā. Yatra hi nāma jaṇṇuka-
mattesupi oghesu vattamānesu3 kaṭimattesupi oghesu vattamānesu3 na hi 
nāma ekabhikkhussapi pādāni vā4 cīvarāni vā allāni bhavissantī ’ti haṭṭhā 
udaggā buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena sahatthā 
santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ 
ekamantaṃ nisīdi.  

 
62. Ekamantaṃ nisinnā kho visākhā migāramātā bhagavantaṃ 

etadavoca: “Aṭṭhāhaṃ bhante bhagavantaṃ varāni yācāmī ”ti. “Atikkanta-
varā kho visākhe, tathāgathā ”ti. “Yāni ca bhante kappiyāni5 yāni ca 
anavajjānī ”ti. “Vadehi visākhe ”ti. “Icchāmahaṃ bhante saṅghassa yāva-
jīvaṃ vassikasāṭikaṃ dātuṃ, āgantukabhattaṃ dātuṃ, gamikabhattaṃ 
dātuṃ, gilānabhattaṃ dātuṃ, gilānupaṭṭhākabhattaṃ dātuṃ, gilāna-
bhesajjaṃ dātuṃ, dhuvayāguṃ dātuṃ, bhikkhunīsaṅghassa udakasāṭikaṃ 
dātun ”ti.  

 
63. “Kiṃ pana tvaṃ visākhe, atthavasaṃ sampassamānā tathāgataṃ 

aṭṭha varāni yācasī ”ti? “Idhāhaṃ bhante dāsiṃ āṇāpesiṃ: ‘Gaccha je, 
ārāmaṃ gantvā kālaṃ ārocehi: Kālo bhante, niṭṭhitaṃ bhattan ’ti. Atha kho 
sā bhante dāsī ārāmaṃ gantvā addasa bhikkhū nikkhittacīvare kāyaṃ 
ovassāpente. Disvāna ‘natthi ārāme bhikkhū. Ājīvakā kāyaṃ ovassāpentī ’ti 
yenāhaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā maṃ etadavoca: ‘Nattheyya, 
ārāme bhikkhū. Ājīvakā kāyaṃ ovassāpentī ’ti. Asuci bhante naggiyaṃ 
jegucchaṃ6 paṭikkūlaṃ. Imāhaṃ bhante atthavasaṃ sampassamānā icchāmi 
saṅghassa yāvajīvaṃ vassikasāṭikaṃ dātuṃ.  

                                                   
1 puna - PTS potthake na dissate.    4 pādāvā - Ma, Syā, PTS.  
2 sandahatha - Ma.      5 kappanti - Syā.  
3 pavattamānesu - Ma, PTS.     6 jegucchaṃ - PTS natthi.  
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58. Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra là người sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh đã khởi ý điều này: “Chắc chắn 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 trú 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: - “Này em, hãy đi. Sau khi đi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: 
‘Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.’”  
 

59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
sẵn sàng y bát. Đã đến thời điểm của bữa ăn.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị 
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 Migāra. 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 Migāra (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 gối, 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 bị ướt!” 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, 
bà đã ngồi xuống một bên.  
 

62. Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visākhā mẹ của Migāra đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn tám điều ước 
muốn.” - “Này Visākhā, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - 
“Bạch ngài, các điều ấy là hợp lý, các điều ấy không bị chê trách.” - “Này 
Visākhā, hãy nói đi.” - “Bạch ngài, con muốn dâng vải choàng tắm mưa đến 
hội chúng, dâng bữa ăn dành cho vị vãng lai, dâng bữa ăn dành cho vị xuất 
hành, dâng bữa ăn dành cho vị bị bệnh, dâng bữa ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh, dâng dược phẩm dành cho vị bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải 
choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời.”  
 

63. - “Này Visākhā, trong khi thấy rõ sự hữu dụng gì mà bà lại thỉnh cầu 
Như Lai tám điều ước muốn?” - “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 vị 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 thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước 
mưa’ rồi đã đi đến gặp con, sau khi đến đã nói với con điều này: ‘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.’ Bạch ngài, sự trần truồng là không tinh khiết, ghê 
tởm, bị lên án. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn 
dâng đến hội chúng vải choàng (tắm) mưa đến trọn đời.  
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64. Puna ca paraṃ bhante, āgantuko bhikkhu na vīthikusalo na gocara-
kusalo kilanto piṇḍāya carati. So me āgantukabhattaṃ bhuñjitvā vīthikusalo 
gocarakusalo akilanto piṇḍāya carissati. Imāhaṃ bhante atthavasaṃ 
sampassamānā icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ āgantukabhattaṃ dātuṃ.  
 

65. Puna ca paraṃ bhante, gamiko bhikkhu attano bhattaṃ pariyesa-
māno satthā vā vihāyissati. Yattha vā vāsaṃ gantukāmo bhavissati, tattha 
vikāle upagacchissati. Kilanto addhānaṃ gamissati. So me gamikabhattaṃ 
bhuñjitvā satthā na vihāyissati. Yattha vāsaṃ gantukāmo bhavissati, tattha 
kālena1 upagacchissati. Akilanto addhānaṃ gamissati. Imāhaṃ bhante, 
atthavasaṃ sampassamānā icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ gamikabhattaṃ 
dātuṃ.  
 

66. Puna ca paraṃ bhante, gilānassa bhikkhuno sappāyāni bhojanāni 
alabhantassa ābādho vā abhivaḍḍhissati, kālakiriyā2 vā bhavissati. Tassa me 
gilānabhattaṃ bhuttassa ābādho nābhivaḍḍhissati, kālakiriyā na bhavissati. 
Imāhaṃ bhante, atthavasaṃ sampassamānā icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ 
gilānabhattaṃ dātuṃ.  
 

67. Puna ca paraṃ bhante, gilānupaṭṭhāko bhikkhu attano bhattaṃ 
pariyesamāno gilānassa ussūre bhattaṃ nīharissati, bhattacchedaṃ 
karissati. So me gilānupaṭṭhākabhattaṃ bhuñjitvā gilānassa kālena bhattaṃ 
nīharissati, bhattacchedaṃ na karissati. Imāhaṃ bhante, atthavasaṃ 
sampassamānā icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ gilānupaṭṭhākabhattaṃ dātuṃ.  
 

68. Puna ca paraṃ bhante, gilānassa bhikkhuno sappāyāni bhesajjāni 
alabhantassa ābādho vā abhivaḍḍhissati, kālakiriyā vā bhavissati. Tassa me 
gilānabhesajjaṃ paribhuttaṃ ābādho nābhivaḍḍhissati, kālakiriyā na 
bhavissati. Imāhaṃ bhante atthavasaṃ sampassasamānā icchāmi saṅghassa 
yāvajīvaṃ gilānabhesajjaṃ dātuṃ.  
 

69. Puna ca paraṃ bhante, bhagavatā andhakavinde dasānisaṃse 
sampassamānena yāgu anuññātā. Tyāhaṃ bhante, ānisaṃse sampassamānā 
icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ dhuvayāguṃ dātuṃ.  
 

70. Idha bhante bhikkhuniyo aciravatiyā nadiyā vesiyāhi saddhiṃ naggā 
ekatitthe nahāyanti. Tā bhante vesiyo bhikkhuniyo uppaṇḍesuṃ: ‘Kinnu kho 
nāma tumhākaṃ ayye, daharānaṃ daharānaṃ3 brahmacariyaṃ ciṇṇena?4 
Nanu nāma kāmā paribhuñjitabbā. Yadā jiṇṇā bhavissatha,5 tadā 
brahmacariyaṃ carissatha. Evaṃ tumhākaṃ ubho atthā6 pariggahitā 
bhavissantī ’ti. Tā bhante, bhikkhuniyo vesiyāhi uppaṇḍiyamānā maṅkū 
ahesuṃ. Asuci bhante, mātugāmassa naggiyaṃ jegucchaṃ paṭikkūlaṃ. 
Imāhaṃ bhante atthavasaṃ sampassamānā icchāmi bhikkhunīsaṅghassa 
yāvajīvaṃ udakasāṭikaṃ dātun ”ti.  

                                                   
1 kāle - Ma; vikāle na - Syā.     4 ciṇṇe - Syā, PTS. 
2 kālaṃkiriyā - Ma, PTS.      5 bhavissanti - PTS.  
3 daharānaṃ - Ma, Syā, PTS.     6 ubho antā - Syā, PTS.  
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64. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu vãng lai không rành rẽ 
đường xá, 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 xá, 
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 vị vãng lai đến 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 đoàn lữ hành, sẽ không đến nơi (mà vị ấy) có ý muốn đi đến vào lúc 
trời tối, 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 bị bệnh trong khi không 
nhận được các thức ăn thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ chết đi. 
Trong khi vị ấy thọ dụng bữa ăn 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 muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị 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 (cao), sẽ làm lỡ bữa ăn. Vị ấy sau khi thọ dụng bữa ăn dành cho vị 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 thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng 
đến hội chúng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh đến trọn đời.  
 

68. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
nhận được các loại dược phẩm thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ 
chết đi. Trong khi vị 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 muốn dâng đến hội chúng dược phẩm dành cho vị 
bị bệnh đến 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 thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến 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 điếm ở một bãi tắm của sông Aciravatī. Bạch ngài các cô điếm ấy đã 
chế giễu các tỳ khưu 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 thế các bà sẽ vớ được cả hai điều lợi.’ Bạch ngài, khi bị 
các cô điếm chế giễu các tỳ khưu ni ấy đã mắc cở. Bạch ngài, sự trần truồng 
của phụ nữ là không tinh khiết, ghê tởm, bị lên án. Bạch ngài, trong khi thấy 
rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng tỳ khưu ni vải choàng 
tắm đến trọn đời.”  
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71. “Kiṃ pana tvaṃ visākhe, ānisaṃsaṃ sampassamānā tathāgataṃ aṭṭha 
varāni yācasī ”ti? “Idha bhante disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū sāvatthiṃ 
āgacchissanti bhagavantaṃ dassanāya. Te bhagavantaṃ upasaṅkamitvā 
pucchissanti: ‘Itthannāmo bhante bhikkhu kālakato. Tassa kā gati? Ko 
abhisamparāyo ’ti? Taṃ bhagavā vyākarissati sotāpattiphale vā sakadāgāmi-
phale vā anāgāmiphale vā arahatte vā.1 Tyāhaṃ upasaṅkamitvā pucchissāmi: 
‘Āgatapubbā nu kho bhante, tena ayyena sāvatthī ’ti. Sace me vakkhanti: 
‘Āgatapubbā tena bhikkhuno sāvatthī ’ti. Niṭṭhamettha gacchissāmi: 
‘Nissaṃsayaṃ me2 paribhuttaṃ3 tena ayyena vassikasāṭikā vā āgantuka-
bhattaṃ vā gamikabhattaṃ vā gilānabhattaṃ vā gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā 
gilānabhesajjaṃ vā dhuvayāgu vā ’ti. Tassā me tadanussarantiyā pāmujjaṃ 
jāyissati. Pamuditāya pīti jāyissati. Pītamanāya kāyo passambhissati. 
Passaddhakāyā sukhaṃ vedayissāmi.4 Sukhiniyā cittaṃ samādhiyissati. Sā 
me bhavissati indriyabhāvanā, balabhāvanā bojjhaṅgabhāvanā. Imāhaṃ 
bhante ānisaṃsaṃ sampassamānā tathāgataṃ aṭṭha varāni yācāmī ”ti.  
 

72. “Sādhu sādhu visākhe, sādhu kho tvaṃ visākhe, imaṃ ānisaṃsaṃ 
sampassamānā tathāgataṃ aṭṭha varāni yācasi. Anujānāmi te visākhe, aṭṭha 
varānī ”ti.  
 

73. Atha kho bhagavā visākhaṃ migāramātaraṃ imāhi gāthāhi anumodi:  
 

“Yā annapānaṃ dadatī pamoditā5  
sīlūpapannā sugatassa sāvikā,  
dadāti dānaṃ abhibhuyya maccharaṃ6  
sovaggikaṃ sokanudaṃ sukhāvahaṃ.  

 
Dibbaṃ sā labhate āyuṃ7 āgamma  
maggaṃ virajaṃ anaṅgaṇaṃ,  
sā puññakāmā sukhinī anāmayā  
saggamhi kāyamhi ciraṃ pamodatī ”ti.  

 
74. Atha kho bhagavā visākhaṃ migāramātaraṃ imāhi gāthāhi 

anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave, vassikasāṭikaṃ āgantukabhattaṃ gamikabhattaṃ gilānabhattaṃ 
gilānupaṭṭhākabhattaṃ gilānabhesajjaṃ dhuvayāguṃ bhikkhunīsaṅghassa 
udakasāṭikan ”ti.  
 

Visākhābhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 arahattaphale vā - PTS.      5 dadatippamoditā - Ma;  
2 nissaṃsayaṃ - PTS, Sīmu.        atipamoditā - PTS. 
3 paribhuttā - Syā.       6 maccheraṃ - PTS. 
4 vediyissāmi - Ma.  7 dibbaṃ balaṃ sā labhate ca āyuṃ - Syā, Javi, Avi, Tovi.  
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71. - “Này Visākhā, trong khi thấy rõ lợi ích gì mà bà lại thỉnh cầu Như Lai 
tám điều ước muốn?” - “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 gì?’ 
Đức Thế Tôn sẽ tuyên bố vị ấy ở quả vị Nhập Lưu, hoặc ở quả vị Nhất Lai, 
hoặc ở quả vị Bất Lai, hoặc ở phẩm vị A-la-hán. Con sẽ đi đến 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: ‘Vị tỳ khưu ấy trước đây đã đi đến Sāvatthi.’ 
Trường hợp ấy, con sẽ đi đến kết luận là: ‘Chắc chắn rằng vị đại đức ấy đã thọ 
dụng hoặc là vải choàng (tắm) mưa, hoặc là bữa ăn dành cho vị vãng lai, hoặc 
là bữa ăn dành cho vị xuất 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 bị bệnh, 
hoặc là cháo hàng ngày của con.’ Trong khi nhớ lại điều ấy, 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 được khinh an con sẽ cảm giác sự an lạc, 
do có sự an lạc tâm sẽ được định, điều ấy sẽ có ở con là sự tu tập về Căn 
Quyền, sự tu tập về Lực, sự tu tập về 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 thấy rõ lợi ích này mà bà thỉnh cầu Như Lai tám điều ước muốn. 
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 Migāra 
bằng những lời kệ này:  
 

“Trong khi bố thí cơm nước, người nữ nào được hân hoan, được thành 
tựu về giới, là đệ tử của đấng Thiện Thệ, sau khi chế ngự sự bỏn xẻn, rồi 
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 đình.”  
 

74. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ cho bà Visākhā mẹ của Migāra 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 vải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho 
vị vãng lai, bữa ăn dành cho vị xuất hành, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn 
dành cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vị bị bệnh, cháo hàng ngày, 
vải choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni.”  
 

Dứt tụng phẩm Visākhā. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhū paṇītāni bhojanāni bhuñjitvā 
muṭṭhassatī asampajānā niddaṃ okkamanti. Tesaṃ muṭṭhassatīnaṃ 
asampajānānaṃ niddaṃ okkamantānaṃ supinantena asuci muccati. 
Senāsanaṃ asucinā makkhīyati.  
 
 

2. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena pacchāsamaṇena senāsana-
cārikaṃ āhiṇḍanto addasa senāsanaṃ asucinaṃ makkhitaṃ. Disvāna 
āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Kiṃ etaṃ ānanda, senāsanaṃ makkhitan 
”ti? “Etarahi bhante, bhikkhū paṇītāni bhojanāni bhuñjitvā muṭṭhassatī 
asampajānā niddaṃ okkamanti. Tesaṃ muṭṭhassatīnaṃ asampajānānaṃ 
niddaṃ okkamantānaṃ supinantena asuci muccati. Tayidaṃ bhagavā, 
senāsanaṃ asucinā makkhitan ”ti. “Evametaṃ ānanda, evametaṃ ānanda, 
muccati hi ānanda, muṭṭhassatīnaṃ asampajānānaṃ niddaṃ 
okkamantānaṃ supinantena asuci. Ye te ānanda, bhikkhū upaṭṭhitasatī 
sampajānā niddaṃ okkamanti, tesaṃ asuci na muccati. Yepi te ānanda, 
puthujjanā kāmesu vītarāgā, tesampi asuci na muccati. Aṭṭhānametaṃ 
ānanda anavakāso yaṃ arahato asuci mucceyyā ”ti.  
 
 

3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Idhāhaṃ bhikkhave, ānandena pacchā-
samaṇena senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto addasaṃ senāsanaṃ asucinā 
makkhitaṃ. Disvāna ānandaṃ āmantesiṃ: ‘Kiṃ etaṃ ānanda, senāsanaṃ 
makkhitan ’ti? ‘Etarahi bhante, bhikkhū paṇītāni bhojanāni bhuñjitvā 
muṭṭhassatī asampajānā niddaṃ okkamanti. Tesaṃ muṭṭhassatīnaṃ 
asampajānānaṃ niddaṃ okkamantānaṃ supinantena asuci muccati. 
Tayidaṃ bhagavā, senāsanaṃ asucinā makkhitan ’ti. ‘Evametaṃ ānanda, 
evametaṃ ānanda, muccati hi ānanda, muṭṭhassatīnaṃ1 asampajānānaṃ 
niddaṃ okkamantānaṃ supinantena asuci. Ye te ānanda, bhikkhū 
upaṭṭhitasatī sampajānā niddaṃ okkamanti, tesaṃ asuci na muccati. Yepi te 
ānanda, puthujjanā kāmesu vītarāgā, tesampi2 asuci na muccati. 
Aṭṭhānametaṃ ānanda, anavakāso yaṃ arahato asuci mucceyyā ’ti.  
 
 

4. Pañcime bhikkhave, ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa niddaṃ 
okkamato:3 dukkhaṃ supati, dukkhaṃ paṭibujjhati, pāpakaṃ supinaṃ 
passati, devatā na rakkhanti, asuci muccati. Ime kho bhikkhave, pañca 
ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa niddaṃ okkamato.  
 
 

5. Pañcime bhikkhave, ānisaṃsā upaṭṭhitasatissa sampajānassa niddaṃ 
okkamato:3 sukhaṃ supati, sukhaṃ paṭibujjhati, na pāpakaṃ supinaṃ 
passati, devatā rakkhanti, asuci na muccati. Ime kho bhikkhave, pañca 
ānisaṃsā upaṭṭhitasatissa sampajānassa niddaṃ okkamato. Anujānāmi 
bhikkhave, kāyaguttiyā cīvaraguttiyā senāsanaguttiyā nisīdanan ”ti.  

                                                   
1 tesaṃ muṭṭhassatīnaṃ - Syā.   2 tesaṃ - Syā.   3 okkamayato - PTS. 
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1. 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 ấy, đức Thế 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?” - “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 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.” - “Này Ānanda, điều ấy là như thế! Này 
Ānanda, điều ấy là như thế! Này Ānanda, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao vì 
các vị ấy có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ. 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, các vị nào dầu 
là phàm nhân đã xa lìa sự tham đắm trong các dục, tinh dịch của các vị ấy 
không bị xuất ra. Này Ānanda, tinh dịch của vị A-la-hán có thể bị 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: - “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 bị 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 bị 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 dơ.’ ‘Này Ānanda, điều ấy là như 
thế! Này Ānanda, điều ấy là như thế! Này Ānanda, bởi vì đối 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 vị ấy cũng không bị xuất ra. Này Ānanda, 
tinh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất ra là điều không có thực tế, không có 
cơ sở.’  

4. 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: (Vị 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 khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết 
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 điều thuận lợi của vị có niệm được thiết 
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.”  
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6. Tena kho pana samayena atikhuddakaṃ nisīdanaṃ na sabbaṃ 
senāsanaṃ gopeti.1 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, yāva mahantaṃ paccattharaṇaṃ ākaṅkhati, tāva mahantaṃ 
paccattharaṇaṃ kātun ”ti.  
 

7. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa upajjhāyassa āyasmato 
belaṭṭhisīsassa thullakacchābādho hoti. Tassa lasikāya cīvarāni kāye lagganti. 
Tāni bhikkhū udakena temetvā temetvā apakaḍḍhanti.  
 

8. Addasā kho2 bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto te bhikkhū tāni 
cīvarāni udakena temetvā temetvā apakaḍḍhante. Disvāna yena te bhikkhū 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca: “Kiṃ imassa 
bhikkhave, bhikkhuno ābādho ”ti? “Imassa bhante, āyasmato thulla-
kacchābādho. Lasikāya cīvarāni kāye lagganti. Tāni mayaṃ udakena temetvā 
temetvā apakaḍḍhāmā ”ti.  
 

9. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, yassa kaṇḍu vā 
piḷakā vā assāvo vā thullakacchu vā ābādho, kaṇḍupaṭicchādin ”ti.  
 

10. Atha kho visākhā migāramātā mukhapuñchanacoḷakaṃ3 ādāya yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnā kho visākhā migāramātā bhaga-
vantaṃ etadavoca: “Patigaṇhātu me bhante, bhagavā4 mukhapuñchana-
coḷakaṃ,3 yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyā ”ti. Paṭiggahesi 
bhagavā mukhapuñchanacoḷakaṃ.3  
 

11. Atha kho bhagavā visākhaṃ migāramātaraṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho visākhā 
migāramātā bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā 
samuttejitā sampahaṃsitā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 

12. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmā bhikkhave, mukhapuñchana-
coḷakan ”ti.5  
 

13. Tena kho pana samayena rojo mallo āyasmato ānandassa sahāyo hoti. 
Rojassa mallassa khomapilotikā āyasmato ānandassa hatthe nikkhittā hoti. 
Āyasmato ca ānandassa khomapilotikāya attho hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa vissāsaṃ 
gahetuṃ: sandiṭṭho ca hoti, sambhatto, ālapito ca, jīvati ca, jānāti ca ‘gahite 
me attamano bhavissatī ’ti. Anujānāmi bhikkhave, imehi pañcahaṅgehi 
samannāgatassa vissāsaṃ gahetun ”ti.  

                                                   
1 saṃgopeti - Ma. 
2 athakho - Syā; addasa kho - PTS.    4 patigaṇhātu me bhante - Syā. 
3 mukhapuñchanacoḷaṃ - Ma, Syā.    5 mukhapuñchanacoḷaṃ - Syā. 
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6. Vào lúc bấy giờ, vật lót ngồi1 quá nhỏ nên không bảo vệ được toàn bộ 
chỗ nằm ngồi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép vị mong muốn tấm trải nằm1 lớn chừng nào thì được làm tấm 
trải nằm lớn chừng ấy.”  
 

7. Vào lúc bấy giờ, đại đức Belaṭṭhisīsa, 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 gần 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?” - “Bạch ngài, đại đức 
này bị 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.”  
 

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 bị nhọt, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc bị 
ghẻ sần sùi.”  
 

10. Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra đã cầm cái khăn lau mặt 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, bà Visākhā mẹ của Migāra đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “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 Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi 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 khưu, ta cho phép (sử dụng) khăn lau 
mặt.”  
 

13. Vào lúc bấy giờ, Roja người Malla là bạn của đại đức Ānanda. Tấm vải 
dệt bằng sợi lanh của Roja người Malla 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 ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự 
thân thiết (đồ vật) của người có năm yếu tố: là vị đồng quan điểm, thân thiết, 
đã được nói trước, (vị ấy) còn sống, và vị lấy biết được rằng: “Khi được ta lấy 
thì vị ấy sẽ hoan hỷ.” Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự thân thiết (đồ 
vật) của người có năm yếu tố này.”  

                                                   
1 Được dịch là vật lót ngồi thay vì tọa cụ, và tấm trải nằm thay vì ngọa cụ (ND).  
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14. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ paripuṇṇaṃ hoti ticīvaraṃ. 
Attho ca hoti parissāvanehipi thavikāhipi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, parikkhāracoḷakan ”ti.1  
 

15. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Yāni tāni bhagavatā anuññātāni 
ticīvaranti vā vassikasāṭikāti2 vā nisīdananti vā paccattharaṇanti vā 
kaṇḍupaṭicchādīti vā mukhapuñchanacoḷakanti3 vā parikkhāracoḷakanti3 vā, 
sabbāni tāni adhiṭṭhātabbāni nu kho udāhu vikappetabbānī ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, ticīvaraṃ adhiṭṭhātuṃ na 
vikappetuṃ. Vassikasāṭikaṃ vassānaṃ catumāsaṃ adhiṭṭhātuṃ, tato paraṃ 
vikappetuṃ. Nisīdanaṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetuṃ. Paccattharaṇaṃ 
adhiṭṭhātuṃ na vikappetuṃ. Kaṇḍupaṭicchādiṃ yāva ābādhā adhiṭṭhātuṃ, 
tato paraṃ vikappetuṃ. Mukhapuñchanacoḷakaṃ adhiṭṭhātuṃ na 
vikappetuṃ. Parikkhāracoḷakaṃ adhiṭṭhātuṃ na vikappetun ”ti. Atha kho 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kittakaṃ pacchimaṃ nu kho cīvaraṃ 
vikappetabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, āyāmena aṭṭhaṅgulaṃ sugataṅgulena caturaṅgulavitthataṃ 
pacchimaṃ cīvaraṃ vikappetun ”ti.  
 

16. Tena kho pana samayena āyasmato mahākassapassa paṃsukūlakato4 
garuko hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
suttalūkhaṃ kātun ”ti. Vikaṇṇo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, vikaṇṇaṃ uddharitun ”ti. Suttā okirīyanti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, anuvātaṃ 
paribhaṇḍaṃ āropetun ”ti. Tena kho pana samayena saṅghāṭiyā pattā 
lujjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
aṭṭhapadakaṃ kātun ”ti.  
 

17. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno ticīvare kayiramāne5 
sabbaṃ chinnakaṃ nappahoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, dve chinnakāni, ekaṃ acchinnakan ”ti. Dve 
chinnakāni ekaṃ acchinnakaṃ nappahoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, dve acchinnakāni ekaṃ chinnakan ”ti. Dve 
acchinnakāni ekaṃ chinnakaṃ nappahoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, anvādhikampi āropetuṃ. Na ca bhikkhave, sabbaṃ 
acchinnakaṃ dhāretabbaṃ. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

18. Tena kho pana samayena aññaratassa bhikkhuno bahuṃ cīvaraṃ 
uppannaṃ hoti. So ca taṃ cīvaraṃ mātāpitunnaṃ6 dātukāmo hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Mātāpitaroti kho7 bhikkhave, vadamāne8 
kiṃ vadeyyāma?9 Anujānāmi bhikkhave, mātāpitunnaṃ dātuṃ. Na ca 
bhikkhave, saddhādeyyaṃ vinipātetabbaṃ. Yo vinipāteyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 parikkhāracoḷan ti - Syā.  
2 sāṭikāti - Javi, Tovi; sāṭakāti - Avi.  
3 ocoḷanti - Ma, Syā.      8 dadamāne - Ma, Syā, PTS, Tovi. 
4 paṃsukūlikato - Syā.         dadamāno - Javi;  
5 kariyamāne - Syā.         vadamāno - katthaci. 
6 mātāpitūnaṃ - Ma, Syā, Avi, Tovi.    9 kiṃ vadeyyāmi - Syā. 
7 mātāpitūnaṃ kho ti dissate ekaccesu sīhalakkharapotthakesu; mātāpitaro hi kho - PTS. 
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14. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu có được đầy đủ ba y, và còn có nhu cầu 
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.”  
 

15. Khi ấy, các tỳ khưu 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 để dùng chung?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng riêng ba y 
không được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để 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 ngồi không được 
chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng tấm trải nằm không 
được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng y đắp 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 
ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Y nên được chú nguyện để dùng chung 
(có kích thước) tối thiểu là bao nhiêu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung y (có kích 
thước) tối thiểu với chiều dài là tám ngón tay với chiều rộng là bốn ngón tay 
theo ngón tay tiêu chuẩn.”  
 

16. Vào lúc bấy giờ, y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ của đại đức 
Mahākassapa là nặng nề (do việc đắp lên miếng vá ở các chỗ bị sờn). Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực 
hiện) việc mạng bằng chỉ.” (Y) có góc bị thừa. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt góc bị thừa.” Các mối chỉ bị 
xổ ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép gắn vào miếng vải viền, (làm) đường biên xung quanh.” Vào lúc bấy 
giờ, các mảnh vải của y hai lớp bị bung ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm đường may ngang dọc.”  
 

17. Vào lúc bấy giờ, trong lúc y của vị tỳ khưu nọ đang được làm, toàn bộ 
các mảnh cắt không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “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 lên đức Thế Tôn. - 
“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 lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt vào miếng vải khác loại. Và này các 
tỳ khưu, không nên sử dụng toàn bộ (ba y) không cắt; vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 

18. Vào lúc bấy giờ, có nhiều y được phát sanh đến vị tỳ khưu nọ. Và vị ấy 
có ý muốn cho đến cha mẹ y ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trong khi nói là: ‘cha mẹ,’ thì chúng ta có thể nói điều 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 không đối tượng không xứng đáng; vị nào cho 
đến đối tượng không xứng đáng thì phạm tội dukkaṭa.”  




