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TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Rukkhe thambhe ca kuḍḍhe ca aṭṭhāne1 gandhasuttiyā, 
viggayha mallako kacchu jarā ca puthupāṇikā.  

 
 
 

2.  Vallikāpi ca pāmaṅgaṃ kaṇṭhasuttaṃ2 na dhāraye, 
kaṭi ovaṭṭi keyūraṃ hatthābharaṇa muddikā.  

 
 
 

3.  Dīghe kocche phaṇe hatthe sitthā udakatelake, 
ādāsuda pattavaṇā ālepa madda cuṇṇanā.  

 
 
 

4.  Lañchenti aṅgarāgañca mukharāgaṃ tadubhayaṃ, 
cakkhurogaṃ giraggañca āyataṃ sarabāhiraṃ.  

 
 
 

5.  Ambapesi sakalehi ahi chindi3 ca candanaṃ, 
uccāvacā pattamūlaṃ4 suvaṇṇo5 bahalā valī.  

 
 
 

6.  Citrā dussati6 duggandho uṇhe bhijjiṃsu miḍḍhiyā,  
paribhaṇḍaṃ tiṇaṃ coḷaṃ mālaṃ7 kaṇḍolikāya ca, 
thavikañca aṃsabandhakaṃ tathā bandhanasuttakā.  

 
 
 

7.  Khīle mañce ca pīṭhe ca aṅke chatte paṇāmanā,8 
tumbaghaṭī chavasīsaṃ calakāni paṭiggaho.  

 
 
 

8.  Vipphāli9 daṇḍa sovaṇṇaṃ patte pesi ca nāḷikā, 
kiṇṇaṃ sattu10 saritañca madhusitthaṃ11 sipāṭikaṃ.  

                                                   
1 aṭṭāne - Ma, PTS.      7 māḷaṃ - Ma; māḷo - Syā.  
2 kaṇṇasuttaṃ - PTS.     8 paṇāmitā - PTS. 
3 ahicchindi - Ma, PTS.      9 viphāli - Syā; vippāri - PTS. 
4 pattamūlā - Ma, Syā, PTS.    10 kaṇṇasattu - Ma;  
5 suvaṇṇā - Syā.          kiṇṇā sattu - Syā;  
6 citradussati - Syā;          kiṇṇa-satthu - PTS. 
   citradussanti - PTS.     11 madhusittha - PTS. 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
 

1. Ở thân cây, ở cột trụ, và ở tường nhà, ở tấm ván xẻ, với cây kỳ cọ, và 
chuỗi hột, cọ xát (thân thể lẫn nhau), cây chà lưng, bệnh ghẻ, và vị già cả, 
(dùng) bàn tay như thường lệ.  
 
 
 

2. Không nên mang ngay cả hoa tai, hoa dạng chuỗi, dây chuỗi ở cổ, ở 
hông, vòng, vòng ở ngực, đồ trang sức ở tay, và nhẫn.  
 
 
 

3. (Về tóc) dài, lược chải, vật hình mang rắn, bàn tay (xòe ra), (thoa) 
sáp ong, dầu nước, giương soi, và chậu nước, dầu (thoa), việc xoa bóp, và 
thoa phấn.  
 
 
 

4. Các vị tô điểm, việc vẽ màu ở thân hình, và tô màu ở mặt, rồi cả hai 
việc, bệnh ở mắt, và ở trên đỉnh núi, sự (ngâm nga) kéo dài, âm điệu, (áo 
khoác) ở bên ngoài.  
 
 
 

5. Xoài miếng, với các trái còn nguyên, con rắn, vị đã cắt đứt, và khúc 
gỗ trầm hương, các bình bát đủ loại, phần đáy bình bát, bằng vàng, bị dày 
cộm, bị lỏng chỏng.  
 
 
 

6. Có màu sặc sỡ, bị hư hỏng, có mùi hôi, ở chỗ nắng, chúng đã bị vỡ, ở 
băng ghế, giường đúc, (tấm lót) cỏ, miếng vải, bục nền xung quanh, và ở 
giỏ mây, túi đựng, dây mang vai, tương tợ như thế về dây đeo bằng chỉ kết 
lại.  
 
 
 

7. Ở chốt đinh, và ở giường, ở ghế, ở bắp vế, ở cái dù, việc mở cửa, bầu 
đựng nước, cái hũ, cái sọ từ thây người, các đồ thừa thãi, vật chứa.  
 
 
 

8. Vị đã xé (bằng tay), dao có cán, bằng vàng, lông (gà), lạt tre, và ống 
đựng kim khâu, bột gây men, bột lúa mạch, bột đá, mật và sáp ong, nhựa 
cây.  
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9.  Vikiṇṇaṃ1 bandhi visamaṃ chamā jīra pahoti2 ca, 
kalimbaṃ3 moghasuttañca adhotallaṃ upāhanā.  

 
10.  Aṅgulī4 paṭiggahañca vitthakaṃ aṃsabandhakā,5 

ajjhokāse nīcavatthu cayo cāpi vihaññare.  

 
11.  Paripatati tiṇacuṇṇaṃ ullittāvalittakaṃ,6 

setaṃ kāḷakavaṇṇañca parikammañca gerukaṃ.  

 
12.  Mālākammaṃ latākammaṃ makaradantaka paṭṭikā,7 

cīvaravaṃsaṃ rajjuñca anuññāsi vināyako.  

 
13.  Ujjhitvā pakkamanti khajjati paribhijjati,  

viniveṭhiyati kuḍḍepi8 pattenādāya gacchare.  

 
14.  Thavikā bandhanasuttañca9 bandhitvā ca upāhanā, 

upāhanatthavikañca aṃsabandhana suttakaṃ.10  

 
15.  Udakākappiyaṃ magge parissāvanacoḷakaṃ, 

dhammakarakaṃ11 dve bhikkhū vesāliṃ agamā muni.  

 
16.  Daṇḍaṃ ottharakaṃ12 tattha anuññāsi parissāvanaṃ, 

makasehi paṇītena bavhābādhā ca jīvako.  

 
17.  Caṅkamanaṃ jantāgharaṃ visame nīcavatthukā,13 

tayo caye vihaññanti sopāṇālamba vedikaṃ.  

 
18.  Ajjhokāse tiṇacuṇṇaṃ ullittāvalittakaṃ,6 

setakaṃ kāḷavaṇṇañca parikammañca gerukaṃ.  

 
19.  Mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakapaṭṭikaṃ,7 

vaṃsaṃ cīvararajjuñca uccaṃ ca14 vatthukaṃ kare.  

                                                   
1 vikaṇṇaṃ - Ma, Syā, PTS.   8 kuṭṭepi - Ma; kuḍḍe - Syā.  
2 jirapahoti - Ma; jirappahoti - Syā;   9 bandhasuttañca - Ma, PTS;  
   jira-patoti - PTS.       bandhasuttantaṃ ca - Syā.  
3 kalimbhaṃ - Ma, PTS.     10 aṃsabaddhañca suttakaṃ - Ma;  
4 aṅgule - Ma, Syā, PTS.         aṃsavaddhañca suttakaṃ - Syā. 
5 vitthakaṃ thavikabaddhakā - Ma, PTS;  11 dhammakaraṇaṃ - Ma;  
   aṃsasuttaṃ ca bandhakā - Syā.       dhammakarake - PTS. 
6 ullittañcāvalittakaṃ - Syā.    12 ottharikaṃ - Syā.  
7 makaradantakapāṭikaṃ - Ma;    13 nīcavatthuko - Ma, Syā. 
  makaradantapāṭikaṃ - Syā;    14 uccaṃ va - Syā;  
  makaradantakaṃ paṭikā - PTS.       uccā ca - PTS. 
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9. Không vuông vức, đã buộc vào, chỗ không bằng phẳng, ở trên mặt 
đất, bị sờn, và không đạt kích thước, việc đo đạc, và đường chỉ may tạm, 
chân chưa rửa, đẫm nước, mang giày dép.  
 
 

10. Các ngón tay, đồ bao ngón tay, thùng chứa đồ, các dây mang vai, ở 
ngoài trời, nền thấp, và luôn cả nền móng, các vị bị khó khăn.  
 
 

11. Vị bị té, rác cỏ, việc tô vữa trong và ngoài, màu trắng, việc sơn màu 
đen, và việc chuẩn bị màu đỏ.  
 
 

12. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng, sào máng y, và dây treo y, vị Lãnh 
Đạo đã cho phép. 
 
 

13. Sau khi bỏ bê, các vị ra đi, bị gặm nhấm, bị rời ra, bị bung ra, ngay 
cả ở trên tường, mang theo bằng bình bát, rồi ra đi.  
 
 

14. Túi đựng, và dây mang bằng chỉ kết lại, sau khi buộc đôi dép (ở 
hông), và cái túi đựng dép, dây vải mang vai là chỉ kết lại.  
 
 

15. Nước uống chưa được làm thành đúng phép, ở trên đường, đồ lược 
nước, miếng vải lược, đồ lọc nước thông thường, hai vị tỳ khưu, vị Hiền Sĩ 
đã đi đến Vesāli.  
 
 

16. Ở tại nơi ấy, Ngài đã cho phép đồ lọc có hai lớp, bể lọc nước, đồ lược 
nước, bởi các con muỗi, với thức ăn hảo hạng, nhiều chứng bệnh, và thầy 
thuốc Jīvaka.  
 
 

17. Đường kinh hành, nhà tắm hơi, ở nơi không bằng phẳng, các nền bị 
thấp, ba loại nền móng, các vị gặp khó khăn, bậc thang và tay cầm, lan 
can.  
 
 

18. Ở ngoài trời, rác cỏ, việc tô vữa trong và ngoài, màu trắng, việc sơn 
màu đen, và việc chuẩn bị màu đỏ.  
 
 

19. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng, sào máng y, và dây treo y, và các vị 
làm nền cao.  
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20.  Tayo1 sopāṇa bāhañca kavāṭaṃ piṭṭhisaṅghāṭaṃ, 
udukkhaluttarapāsakaṃ vaṭṭiñca kapisīsakaṃ.  

 

 
21.  Sūci ghaṭi tālacchiddaṃ āviñjanañca rajjukaṃ, 

maṇḍalaṃ dhūmanettañca majjhe ca mukhamattikaṃ.2  
 

 
22.  Mattikādoṇi duggandho ḍahatī udakādhānaṃ,3 

sarāvakaṃ ca sedeti cikkhallaṃ dhovi niddhamanaṃ.4  
 

 
23.  Pīṭhañca5 koṭṭhake kammaṃ marumbasilā niddhamanaṃ,6 

naggā chamāyaṃ vassante paṭicchādi tayo tahiṃ.  
 

 
24.  Udapānaṃ lujjati ca7 valliyā kāyabandhanaṃ,8 

tūlaṃ karakaṭakaṃ9 cakkaṃ bahū bhijjanti bhājanā.  
 

 
25.  Lohadāru cammakhaṇḍaṃ sālā tiṇaṃ pidhāni ca, 

doṇiṃ candani pākāraṃ10 cikkhallaṃ niddhamena ca.  
 

 
26.  Sītigataṃ11 pokkharaṇiṃ purāṇañca nillekhanaṃ, 

cātumāsaṃ sayanti ca namatakañca nadhiṭṭhahe.12  
 

 
27.  Āsittakaṃ maḷorikaṃ bhuñjantekaṃ tuvaṭṭisuṃ,13 

vaḍḍho bodhi na14 akkami ghaṭaṃ katakaṃ sammajjani.  

                                                   
1 cayo - Ma, Syā, PTS. 
2 mukhamattikā - Ma, Syā, PTS. 
3 doṇi duggandhā dahati, udakaṭṭhānaṃ sarāvakaṃ - Ma;  
   doṇi duggandhā ca ḍahati, udadhānaṃ sarāvakaṃ - Syā;  
   duggandho ca dahati, udakātara-sarāvakaṃ - PTS. 
4 na sedeti ca cikkhallaṃ, dhovi niddhamanaṃ kare - Ma, Syā, PTS.  
5 pīṭhe ca - PTS. 
6 marumbā silā niddhamanaṃ - Ma;  
   marumbā silaniddhamaṃ - Syā;  
   marumbā-silā-niddhamanā - PTS. 
7 lujjati nīcaṃ - Ma; lujja-tīṇi ca - PTS.  11 sītikataṃ - Syā, PTS. 
8 kāyabandhane - Ma, Syā, PTS.    12 gandhapupphaṃ nadhiṭṭhahe - Syā.  
9 tulaṃ kaṭakaṭaṃ - Ma;      13 āsittakaṃ maḷorikaṃ bhuñjantekaṃ tuvaṭṭeyyuṃ - Ma;  
   tulaṃ karakaṭaṃ - Syā;        āsittakamaḷorikaṃ bhuñjantekaṃ tuvaṭṭayuṃ - Syā;  
   tulaṃ kaṭakaṃ - PTS.          āsittakā maḷorakaṃ bhuñjanto ka tuvaṭṭayyuṃ - PTS. 
10 pākārā - Syā.     14 ca - Syā PTS. 
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20. Ba loại bậc thang, và tay cầm, cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt 
xoay, tay nắm, và chốt gài.  
 
 
 
 

21. Đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, và sợi dây. Mô tròn, 
và ống thông khói, ở giữa, và đất sét đắp ở mặt.  
 
 
 
 

22. Máng đựng đất sét, có mùi hôi, bị phỏng, vại chứa nước, gáo múc 
nước, làm ra mồ hôi, (nền) bị lầy lội, đã rửa sạch, rãnh thoát nước.  
 
 
 
 

23. Ghế ngồi, ở nhà kho, công việc làm, cát, và đá phiến, rãnh thoát 
nước, các vị ở trần, ở nền đất, trời đang mưa, ba loại tấm choàng tại nơi 
ấy.  
 
 
 
 

24. Giếng nước, và bị sụp đổ, bằng dây rừng, sợi dây thắt lưng, cần 
giọt, cần trục quay, ròng rọc, nhiều gàu múc bị bể.  
 
 
 
 

25. (Gàu) bằng thiếc, bằng gỗ, bằng da thuộc, gian nhà, rác cỏ, và nắp 
đậy, máng chứa nước, hồ tắm, hàng rào, bị lầy lội, và bằng rãnh thoát 
nước.  
 
 
 
 

26. Việc bị lạnh, hồ trữ nước, và nước bị ôi, mái vòng cung, bốn tháng, 
và các vị nằm, tấm thảm len, không nên chú nguyện để dùng riêng.  
 
 
 
 

27. Được rắc dầu thơm, giá đỡ bình bát, các vị ăn chung trong một (tô), 
đã nằm chung, chuyện Vaḍḍha, chuyện Bodhi, Ngài đã không bước lên, cái 
chum, vật chà chân (bằng đất nung), cái chổi.  
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28.  Sakkharaṃ kaṭhalañceva pheṇakaṃ pādaghaṃsaniṃ,1 
vidhūpanaṃ tālavaṇṭaṃ makasaṃ cāpi cāmarī.  

 

 
29.  Chattaṃ vinā ca ārāme tayo sikkāya sammati,2 

roma sitthā3 nakhā dīghā chindantaṅgulikā dukkhā.  
 

 
30.  Salohitaṃ pamāṇañca vīsati dīghakesatā, 

khuraṃ silaṃ sipāṭikaṃ namatakaṃ4 khurabhaṇḍakaṃ.  
 

 
31.  Massuṃ kappenti vaḍḍhenti golomi caturassakaṃ, 

parimukhaṃ aḍḍharakañca5 dāṭhi sambādhasaṃhare.  
 

 
32.  Ābādhā kattari vaṇo dīghaṃ sakkharikāya ca, 

palitaṃ thakitaṃ uccā lohabhaṇḍañjanī cayā.6  
 

 
33.  Pallatthikaṃ ca āyogo vaṭaṃ salākabandhanaṃ,7 

kalābukaṃ deḍḍubhakaṃ murajaṃ maddavīṇakaṃ.  
 

 
34.  Paṭṭikaṃ sūkarantañca dasā muraja veṇitā,8 

anto sobhaṃ gaṇañceva9 pavanantopi jīrati.  
 

 
35.  Vīṭhe gaṇṭhi ca pāsakaṃ10 phalakante ca ogahe,11 

gihīnivatthaṃ12 hatthisoṇḍaṃ macchakaṃ catukaṇṇakaṃ.13  

                                                   
1 pādaghaṃsanī - Ma, Syā, PTS.  
2 sammuti - Ma, PTS. 
3 romā sitthā - Syā, PTS.  
4 namataṃ - Syā. 
5 aḍḍhadukañca - Ma, PTS; aḍḍharukañca - Syā. 
6 saha - Ma, Syā; lohabhaṇḍañ ca nisaha - PTS.  
7 kāyabandhanaṃ - Syā.  
8 murajaveṇikā - Ma; murajjaveṇikā - Syā. 
9 sobhaṃ guṇakañca - Ma; sobhaguṇakañca - Syā.  
10 gaṇḍikaṃ uccāvacaṃ ca - Sīmu.  
11 gaṇṭhikā uccāvacañca phalakantepi ogāhe - Ma, Syā. 
12 gihivatthaṃ - Ma. 
13 gihivatthaṃ soṇḍaṃ macchavāḷakaṃ catukkaṇṇakaṃ - Syā;  
    paṭṭikaṃ ... catukaṇṇakaṃ - PTS potthake ime dve gāthā na dissante.  
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28. Cát, sỏi, và đá bọt biển là vật chà chân, cái quạt (hình vuông), cái 
quạt lá cọ, quạt đuổi muỗi, và luôn cả quạt đuôi bò.  
 
 
 
 

29. Ô dù, và không có, ở trong tu viện, ba sự đồng ý về sợi dây, tật nhai 
lại, cơm rơi, các móng dài, các vị cắt, các ngón tay bị đau.  
 
 
 
 

30. Có bị chảy máu, và cắt sát (phần thịt), hai mươi (ngón), việc để tóc 
dài, dao cạo, đá mài, bao đựng, miếng vải len, vật dụng để cạo.  
 
 
 
 

31. Các vị tỉa râu, các vị để râu, râu dưới cằm, râu hình vuông, lông 
ngực, lông bụng, giống ngà voi, các vị nhổ (cạo) lông.  
 
 
 
 

32. Các chứng bệnh, cái kéo, vết thương, (lông mũi) dài, và bằng mảnh 
sành, tóc bạc, bị bít kín (lỗ tai), đủ các loại, vật bằng đồng thau và thuốc 
cao.  
 
 
 
 

33. Ngồi ôm đầu gối, và vải băng bó, sợi dệt, kim dệt, dây thắt lưng, loại 
do nhiều sợi bện lại, loại giống hình đầu rắn nước, loại có bện cái trống 
nhỏ, loại giống như dây xích.  
 
 
 
 

34. Loại bằng vải, và loại hai đầu được thắt lại, các mép (bị sờn), loại có 
bện cái trống nhỏ, loại giống như dây xích, đầu chóp, khâu tròn, và còn thắt 
nút nữa, đầu chóp đã khâu lại bị sờn.  
 
 
 
 

35. Về khóa thắt lưng, hột nút, và cái nơ buộc, và loại có loại hình dẹp ở 
góc chéo (của y) và nên lùi vào, vải lót trong của người tại gia: loại quấn 
như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại để hở bốn góc.  
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36.  Tālavaṇṭaṃ satavalliṃ sāvelliṃ gihipārutaṃ,1 
ubhatokājaṃ2 na hareyya dantakaṭṭhaṃ ākoṭanaṃ.3  

 
 

37.  Kaṇṭhe vilaggaṃ dāyañca paṭaggirukkha hatthinā, 
yameḷu4 lokāyatakaṃ pariyāpuṇiṃsu vācayuṃ.5 

 
 

38.  Tiracchavijjā vācanā6 khipi maṅgala lasuṇaṃ ca,7           
vātābādho dussati ca duggandho dukkhapādukā.  

 
 

39.  Hirīyanti8 apāru9 duggandho tahaṃ tahaṃ karonti ca, 
duggandho kūpaṃ lujjati uccavatthu cayepi ca.10  

 
 

40.  Sopāṇālambaṇa bāhā ante dukkhañca pādukā, 
bahiddhā doṇi kaṭṭhañca piṭharo11 ca apāruto.  

 
 

41.  Vaccakuṭī12 kavāṭañca piṭṭhisaṅghāṭameva ca, 
udukkhaluttarapāso vaṭṭiṃ ca kapisīsakaṃ.  

 
 

42.  Sūci ghaṭī tālacchiddaṃ āviñjanacchiddameva ca           
rajjuṃ ullittāvalittaṃ setavaṇṇañca kāḷakaṃ.  

 
 

43.  Mālākammaṃ latākammaṃ makaraṃ pañcapaṭṭikaṃ  
cīvaravaṃsaṃ rajjuṃ ca jarā dubbala pākāraṃ.  

 
 

44.  Pariveṇe cāpi13 tattheva marumbaṃ padarasilā 
santiṭṭhati niddhamanaṃ kumbhiñcāpi sarāvakaṃ.  

 
 

45.  Dukkhaṃ hiri apidhānaṃ anācārañca ācaruṃ 
lohabhaṇḍaṃ anuññāsi ṭhapayitvā paharaṇiṃ.  

  

                                                   
1 tālavaṇṭaṃ satavali gihipārutapārupaṃ - Ma, PTS. 
2 saṃvelli ubhato kājaṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu.  
3 dantakaṭṭhaṃ ākoṭane - Ma, PTS; dantakaṭṭhābhikoṭane - Syā.  
4 yameḷe - Ma, PTS; sakaṭe - Syā.    10 cayena ca - Ma, Syā, PTS;  
5 vācesuṃ - PTS.          cayo ca - Sīmu. 
6 tiracchānakathā vijjā - Ma, Syā, PTS, Sīmu.  11 pidhāro - PTS. 
7 khādi ca - Ma, Syā, PTS, Sīmu.     12 vaccakuṭiṃ - Ma, PTS;  
8 hiriyanti - Ma, Syā.         vaccakuṭi - Syā. 
9 pāru - Sīmu.     13 koṭṭhake cāpi - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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36. Loại vải có tua, loại vải thật dài, cái váy, trùm loại vải choàng bên 
ngoài của người tại gia, không nên đeo túi quàng ở hai vai, gỗ chà răng, 
việc đánh (gõ bằng gỗ chà răng).  
 
 
 

37. Bị vướng ở cổ họng, và đám lửa lớn, ngọn lửa nghịch chiều, (trèo) 
cây, bởi con voi, vị Yameḷu, việc giải đoán điềm lành dữ, các vị đã học, các 
vị đã dạy lại.  
 
 
 

38. Kiến thức nhảm nhí, việc dạy, Ngài đã hắt hơi, điều tốt lành, và 
(nhai) tỏi, bệnh gió, trở nên dơ bẩn, và có mùi hôi, khó khăn, bục (tiểu tiện).  
 
 
 

39. Các vị hổ thẹn, không được đậy, có mùi hôi, và các vị đại tiện đó 
đây, có mùi hôi, hố tiêu, bị sụp xuống, nền cao, và các loại nền móng.  
 
 
 

40. Bậc thang, tay cầm để vịn, ở rìa mép, bị khó khăn, và bục đại tiện, 
(tiểu) ra ngoài, khe rãnh, và gỗ chùi, thùng chứa, và không được đậy lại.  
 
 
 

41. Nhà tiêu, và cánh cửa, và luôn cả trụ cửa, rãnh xoay và chốt xoay, 
tay nắm, và chốt gài.  
 
 
 

42. Đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, và luôn cả lỗ để xỏ dây, dây 
thừng, việc trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, và màu đen.  
  
 
 

43. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, và dây treo, vị 
già yếu, hàng rào.  
 
 
 

44. Và về căn phòng ở ngay tại nơi ấy nữa, việc rải cát, các đá phiến, bị 
đọng nước, rãnh thoát nước, luôn cả lu nước, và gáo múc.  
 
 
 

45. Bị khó khăn, hổ thẹn, các nắp đậy, các vị đã cư xử hành vi sai trái, 
Ngài đã cho phép đồ vật bằng kim loại ngoại trừ vũ khí.  
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46.  Ṭhapetvāsandipallaṅkaṃ1 dārupattañca pādukaṃ, 
sabbaṃ dārumayaṃ bhaṇḍaṃ anuññāsi mahāmuni.  

 
 

47.  Katakaṃ kumbhakārañca ṭhapayitvā tathāgato, 
sabbampi mattikābhaṇḍaṃ anuññāsi anukampako.  

 
 

48.  Yassa vatthussa niddeso purimena samampi ca,2 
taṃpi saṅkhittamuddāne nayato taṃ vijāniyā.  

 
 

49.  Evaṃ dasasatā vatthu vinaye khuddakavatthuke, 
saddhammaṭṭhitiyā3 ceva pesalānaṃ canuggaho.  

 
 

50.  Susikkhito vinayadharo hitacitto supesalo, 
padīpakaraṇo4 dhīro pūjāraho bahussuto ”ti.  

 
Uddānaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 ṭhapayitvāsandipallaṅkaṃ - Ma, PTS;   3 saddhammaṭṭhitiko - Ma, Syā;   
   ṭhapayitvāsandiṃ pallaṅkaṃ - Syā.      saddhammaṭṭhitikā - PTS. 
2 yadi samaṃ - Ma, Syā, PTS.    4 padīpakārako - Sīmu. 
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46. Ngoại trừ ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, bình bát bằng gỗ, và 
giày dép (bằng gỗ), bậc Đại Hiền Sĩ đã cho phép tất cả các đồ vật làm bằng 
gỗ.  
 

47. Ngoại trừ đồ chà chân và loại lu lớn, đức Như Lai, đấng Bi Mẫn 
cũng đã cho phép tất cả đồ vật bằng gốm sứ.  
 

48. Đối với sự việc nào, sự chỉ dẫn là tương tợ với sự việc trước và đã 
đã được tóm tắt ở trong phần tóm lược, sự việc ấy nên biết đến theo 
phương thức hướng dẫn.  
 

49. Như vậy một trăm mười sự việc ở trong phần Các Tiểu Sự thuộc 
Tạng Luật là sự trợ giúp cho các vị hiền thiện trong việc duy trì Chánh 
Pháp. 
 

50. Vị rành rẽ về Luật đã được học tập khéo léo, có tâm tốt lành, vô cùng 
hiền thiện, làm công việc giảng giải, thông minh, nghe nhiều, là vị xứng 
đáng việc cúng dường.”  
 

Dứt Phần Tóm Lược. 
 

--ooOoo-- 




