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6. PIṆḌACĀRIKAVATTAṂ  
 

1. Tena kho pana samayena piṇḍacārikā bhikkhū dunnivatthā duppārutā 
anākappasampannā piṇḍāya caranti. Asallakkhetvāpi nivesanaṃ pavisanti 
asallakkhetvāpi nikkhamanti. Atisahasāpi pavisanti. Atisahasāpi 
nikkhamanti. Atidūrepi tiṭṭhanti. Accāsannepi tiṭṭhanti. Aticirampi tiṭṭhanti. 
Atilahukampi nivattanti.  
 
 
 

Aññataropi1 piṇḍacāriko bhikkhu asallakkhetvā nivesanaṃ pāvisi. So ca2 
dvāraṃ maññamāno aññataraṃ ovarakaṃ pāvisi. Tasmiṃ ca3 ovarake itthi 
naggā uttānā nipannā hoti. Addasā kho so bhikkhu taṃ itthiṃ naggaṃ 
uttānaṃ nipannaṃ. Disvāna ‘nayidaṃ dvāraṃ, ovarakaṃ idaṃ ’ti tamhā 
ovarakā nikkhami. Addasā kho tassā itthiyā sāmiko taṃ itthiṃ naggaṃ 
uttānaṃ nipannaṃ. Disvāna ‘iminā me bhikkhunā pajāpati dūsitā ’ti taṃ 
bhikkhuṃ gahetvā ākoṭesi.  
 
 
 

Atha kho sā itthi tena saddena paṭibujjhitvā taṃ purisaṃ etadavoca: 
“Kissa tvaṃ ayya imaṃ bhikkhuṃ ākoṭesī ”ti?  
 
 
 

“Imināsi tvaṃ bhikkhunā dūsitā ”ti.  
 
 

“Nāhaṃ ayya iminā bhikkhunā dūsitā. Akārako so bhikkhū ”ti taṃ 
bhikkhuṃ muñcāpesi.  
 
 

Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā, te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma piṇḍacārikā bhikkhū 
dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya carissanti, 
asallakkhetvāpi nivesanaṃ pavisissanti, asallakkhetvāpi nikkhamissanti, 
atisahasāpi pavisissanti, atisahasāpi nikkhamissanti, atidūrepi tiṭṭhissanti, 
accāsannepi tiṭṭhissanti, aticirampi tiṭṭhissanti, atilahukampi nivattissantī 
”ti?  
 

Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Saccaṃ kira bhikkhave ―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti.  

                                                   
1 aññataro - Syā.       3 tasmimpi - Ma, Syā;  
2 so - PTS, casaddo natthi.         tasmiṃ - PTS.  
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6. PHẬN SỰ CỦA VỊ ĐI KHẤT THỰC:  
 

1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách rồi đi khất thực. Các vị đi vào tư gia 
không suy xét trước, đi ra không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra 
cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu, và quay đi 
quá lẹ.  
 

 
Còn có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào tư gia không suy xét trước. Và 

vị ấy trong khi nghĩ là cửa lớn rồi đã bước (lầm) vào hậu phòng nọ. Và ở 
trong hậu phòng ấy, có người đàn bà khỏa thân đang nằm ngửa ra. Vị tỳ 
khưu ấy đã nhìn thấy người đàn bà ấy khỏa thân đang nằm ngửa ra, sau khi 
nhìn thấy (nghĩ rằng): ‘Đây không phải là cửa lớn, đây là hậu phòng’ rồi đã từ 
hậu phòng ấy đi ra. Chồng của người đàn bà ấy đã nhìn thấy người đàn bà ấy 
khỏa thân đang nằm ngửa ra, sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): ‘Vợ của ta đã bị 
gã tỳ khưu này làm nhơ’ nên đã giữ vị tỳ khưu ấy lại và đánh đòn.  
 

 
Khi ấy, người đàn bà ấy đã thức dậy vì tiếng động ấy và đã nói với người 

chồng ấy điều này: - “Phu quân, vì sao ông lại đánh đòn vị tỳ khưu này vậy?”  
 

 
- “Gã tỳ khưu này đã làm nhơ bà.”  

 

 
- “Phu quân, thiếp không có bị vị tỳ khưu này làm nhơ. Vị tỳ khưu ấy 

không có làm.” Và đã bảo thả vị tỳ khưu ấy.  
 

 
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu đi 
khất thực lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách 
rồi đi khất thực, đi vào tư gia không suy xét trước, đi ra không suy xét trước, 
đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, 
đứng lại quá lâu, và quay đi quá lẹ?”  
 

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 

 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?” - “Bạch 

Thế Tôn, đúng vậy.”  
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Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi 
bhikkhave piṇḍacārikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ paññāpessāmi yathā 
piṇḍacārikehi bhikkhūhi vattitabbaṃ.  
 
 

 
2. Piṇḍacārikena bhikkhave bhikkhunā ‘idāni gāmaṃ pavisissāmī ’ti 

timaṇḍalaṃ paṭicchādentena parimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ 
bandhitvā saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā 
dhovitvā pattaṃ gahetvā sādhukaṃ ataramānena gāmo pavisitabbo. 
Supaṭicchannena antaraghare gantabbaṃ. Susaṃvutena ―pe― 
Okkhittacakkhunā ―pe― Na ukkhittakāya ―pe― Na ujjagghikāya ―pe― 
Appasaddena ―pe― Na kāyappacālakaṃ ―pe― Na bāhuppacālakaṃ ―pe― 
Na sīsappacālakaṃ ―pe― Na khambhakatena ―pe― Na oguṇṭhitena ―pe― 
Na ukkuṭikāya antaraghare gantabbaṃ.  
 
 

 
Nivesanaṃ pavisantena sallakkhetabbaṃ ‘iminā pavisissāmi iminā 

nikkhamissāmī ’ti. Nātisahasā pavisitabbaṃ. Nātisahasā nikkhamitabbaṃ. 
Nātidūre ṭhātabbaṃ. Nāccāsanne ṭhātabbaṃ. Nāticiraṃ ṭhātabbaṃ. 
Nātilahukaṃ nivattitabbaṃ. Ṭhitakena sallakkhetabbaṃ ‘bhikkhaṃ 
dātukāmā vā adātukāmā vā ’ti. Sace kammaṃ vā nikkhipati āsanā vā vuṭṭhāti 
kaṭacchuṃ vā parāmasati bhājanaṃ vā parāmasati ṭhapeti vā ‘dātukāmā viyā 
’ti1 ṭhātabbaṃ. Bhikkhāya dīyamānāya2 vāmena hatthena saṅghāṭiṃ 
uccāretvā dakkhiṇena hatthena pattaṃ paṇāmetvā ubhohi hatthehi pattaṃ 
paṭiggahetvā bhikkhā paṭiggahetabbā, na ca bhikkhādāyikāya mukhaṃ 
ulloketabbaṃ.3  
 
 

 
Sallakkhetabbaṃ ‘sūpaṃ dātukāmā vā adātukāmā vā ’ti. Sace kaṭacchuṃ 

vā parāmasati bhājanaṃ vā parāmasati ṭhapeti vā ‘dātukāmā viyā ’ti1 
ṭhātabbaṃ. Bhikkhāya dinnāya saṅghāṭiyā pattaṃ paṭicchādetvā sādhukaṃ 
ataramānena nivattitabbaṃ.  
 
 

 
3. Supaṭicchannena antaraghare gantabbaṃ. Susaṃvutena ―pe― 

Okkhittacakkhunā ―pe― Na ukkhittakāya ―pe― Na ujjagghikāya ―pe― 
Appasaddena ―pe― Na kāyappacālakaṃ ―pe― Na bāhuppacālakaṃ ―pe― 
Na sīsappacālakaṃ ―pe― Na khambhakatena ―pe― Na oguṇṭhitena ―pe― 
Na ukkuṭikāya antaraghare gantabbaṃ.  

                                                   
1 dātukāmassā ti - Ma;      2 diyyamānāya - Ma, PTS. 
   dātukāmiyā ti - Syā.      3 oloketabbaṃ - Syā.  
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Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu đi 
khất thực, các tỳ khưu đi khất thực nên thực hành như thế.  
 

 
2. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi khất thực (nghĩ rằng): ‘Bây giờ ta sẽ đi 

vào làng,’ thì nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc 
dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây 
buộc, nên rửa bình bát rồi cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang 
không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên ―nt― với 
(thái độ) khéo thu thúc. Nên ―nt― với mắt nhìn xuống. Không nên ―nt― 
với thân bị vén hở ra. Không nên ―nt― với tiếng cười vang. Nên ―nt― với 
giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ―nt― với sự đung đưa thân. Không nên ―nt― 
với sự đung đưa cánh tay. Không nên ―nt― với sự lắc lư đầu. Không nên 
―nt― với tay chống nạnh. Không nên ―nt― với (đầu) được trùm lại. Không 
nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.  
 

 
Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: ‘Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 

bằng lối này.’ Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. 
Không nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá 
lâu. Không nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng: ‘(Gia chủ) có ý 
muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí?’ Nếu (gia chủ) ngưng công 
việc, hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến 
cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý 
định bố thí.’ Trong khi được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai 
lớp lên, dùng bàn tay phải mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và 
thọ lãnh vật thực. Và không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực.1  
 

 
Nên suy xét rằng: ‘(Gia chủ) có ý muốn bố thí xúp hay không có ý muốn 

bố thí?’ Nếu (gia chủ) đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý định bố thí.’ Khi vật 
thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp.  
 

 
3. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên ―nt― với (thái độ) 

khéo thu thúc. Nên ―nt― với mắt nhìn xuống. Không nên ―nt― với thân bị 
vén hở ra. Không nên ―nt― với tiếng cười vang. Nên ―nt― với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên ―nt― với sự đung đưa thân. Không nên ―nt― với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên ―nt― với sự lắc lư đầu. Không nên ―nt― với 
tay chống nạnh. Không nên ―nt― với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở 
nơi xóm nhà với sự nhón gót.  

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Dầu là người nữ hay người nam, không nên nhìn vào 
mặt ở thời điểm của sự bố thí vật thực” (VinA. vi, 1285). 
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Yo paṭhamataraṃ gāmato piṇḍāya paṭikkamati tena āsanaṃ 
paññāpetabbaṃ, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhipitabbaṃ. Avakkārapāti dhovitvā upaṭṭhāpetabbā.1 Pānīyaṃ 
paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Yo pacchā gāmato piṇḍāya paṭikkamati, 
sace hoti bhuttāvaseso, sace ākaṅkhati bhuñjitabbaṃ. No ce ākaṅkhati 
appaharite vā chaḍḍetabbaṃ, appāṇake vā udake opilāpetabbaṃ.  
 
 

Tena āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
paṭisāmetabbaṃ. Avakkārapāti dhovitvā paṭisāmetabbā.2 Pānīyaṃ 
paribhojanīyaṃ paṭisāmetabbaṃ. Bhattaggaṃ sammajjitabbaṃ. Yo passati 
pānīyaghaṭaṃ vā paribhojanīyaghaṭaṃ vā vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ 
tena upaṭṭhāpetabbaṃ. Sacassa hoti avisayhaṃ hatthavikārena dutiyaṃ 
āmantetvā hatthavilaṅghakena upaṭṭhāpetabbaṃ, na ca tappaccayā vācā 
bhinditabbā.  
 
 

Idaṃ kho bhikkhave piṇḍacārikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ yathā 
piṇḍacārikehi bhikkhūhi vattitabban ”ti.  
 

***** 
 
 

7. ĀRAÑÑIKAVATTAṂ  
 

4. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū araññe viharanti. Te 
neva pānīyaṃ upaṭṭhāpenti, na paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpenti, na aggiṃ 
upaṭṭhāpenti, na araṇisahitaṃ upaṭṭhāpenti, na nakkhattapadāni jānanti, na 
disābhāgaṃ jānanti. Corā tattha gantvā te bhikkhū etadavocuṃ: “Atthi 
bhante pānīyan ”ti.  

 
“Natthāvuso ”ti.  

 
“Atthi bhante paribhojanīyan ”ti. 

 
“Natthāvuso ”ti.  

 
“Atthi bhante aggī ”ti. 

 
“Natthāvuso ”ti.  

 
“Atthi bhante araṇisahitan ”ti. 

                                                   
1 avakkārapātiṃ dhovitvā upaṭṭhāpetabbaṃ - Syā, PTS.  
2 avakkārapātiṃ dhovitvā paṭisāmetabbaṃ - Syā, PTS.  
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Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy nên sắp xếp chỗ ngồi; 
nên chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi đem lại. Nên đem lại nước uống và nước rửa. Vị nào đi khất thực 
từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy 
ăn; nếu không muốn, thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ 
xuống nước không có sinh vật.  
 

 
Vị ấy nên xếp chỗ ngồi lại. Nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 

chà chân. Nên rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi. Nên dọn dẹp nước uống, 
nước rửa. Nên quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc 
lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy nên đổ nước vào. Nếu vị ấy 
không làm nổi, thì nên mời vị thứ hai lại với dấu hiệu bằng tay và nhờ phụ 
giúp với hành động bằng tay, và không vì lý do đó mà nói ra bằng lời.  
 

 
Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu đi khất thực, các tỳ khưu 

đi khất thực nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 
 

7. PHẬN SỰ CỦA VỊ NGỤ Ở RỪNG:  
 

4. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị ấy 
không dự trữ nước uống, không dự trữ nước rửa, không dự trữ lửa, không dự 
trữ vật tạo lửa, không biết về các vị trí của những ngôi sao, không biết 
phương hướng và khu vực. Bọn trộm cướp sau khi đi đến nơi ấy đã nói với 
các tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài có nước uống không?”  
 
 

- “Anh bạn à, không có.”  
 
 

- “Thưa ngài, có nước rửa không?”  
 
 

- “Anh bạn à, không có.”  
 
 

- “Thưa ngài, có lửa không?”  
 
 

- “Anh bạn à, không có.”  
 
 

- “Thưa ngài, có vật tạo lửa không?”  
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“Natthāvuso ”ti.  
 

“Atthi bhante nakkhattapadānī ”ti.  
 

“Na jānāma āvuso ”ti.  
 

“Atthi bhante disābhāgan ”ti.  
 

“Na jānāma āvuso ”ti.1  
 

“Kenajja bhante yuttan ”ti.  
 

“Na kho mayaṃ āvuso jānāmā ”ti.  
 

“Katamāyaṃ bhante disā ”ti.  
 

“Na kho mayaṃ āvuso jānāmā ”ti.  
 
 
 

Atha kho te corā ‘nevimesaṃ pānīyaṃ atthi, na paribhojanīyaṃ atthi, na 
aggi atthi, na araṇisahitaṃ atthi, na nakkhattapadāni jānanti, na disābhāgaṃ 
jānanti. Corā ime2 nayime bhikkhū ’ti ākoṭetvā pakkamiṃsu. Atha kho te 
bhikkhū bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave 
āraññikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ paññāpessāmi yathā āraññikehi 
bhikkhūhi vattitabbaṃ.  
 
 
 

5. Āraññikena bhikkhave bhikkhunā kālasseva uṭṭhāya pattaṃ thavikāya 
pakkhipitvā aṃse ālaggetvā cīvaraṃ khandhe karitvā upāhanā ārohitvā 
dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇḍaṃ paṭisāmetvā dvāravātapānaṃ3 thaketvā 
senāsanā oritabbaṃ ‘Idāni gāmaṃ pavisissāmī ’ti. Upāhanā omuñcitvā 
nīcaṃ katvā papphoṭetvā thavikāya pakkhipitvā aṃse ālaggetvā timaṇḍalaṃ 
paṭicchādentena parimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ bandhitvā 
saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā dhovitvā 
pattaṃ gahetvā sādhukaṃ ataramānena gāmo pavisitabbo. Supaṭicchannena 
antaraghare gantabbaṃ. Susaṃvutena ―pe― Okkhittacakkhunā ―pe― Na 
ukkhittakāya ―pe― Na ujjagghikāya ―pe― Appasaddena ―pe― Na 
kāyappacālakaṃ ―pe― Na bāhuppacālakaṃ ―pe― Na sīsappacālakaṃ 
―pe― Na khambhakatena ―pe― Na oguṇṭhitena ―pe― Na ukkuṭikāya 
antaraghare gantabbaṃ.  

                                                   
1 atthi bhante nakkhattapadānī ti. Na jānāma āvuso ti. Atthi bhante disābhāgan ti. Na 
jānāma āvuso ti - ayaṃ pāṭho Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate.  
2 corā yime - PTS .      3 dvāravātapānāni - Syā.  
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- “Anh bạn à, không có.”  
 

- “Thưa ngài, có các vị trí của những ngôi sao không?”  
 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.”  
 

- “Thưa ngài, có phương hướng và khu vực không?”  
 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.”  
 

- “Thưa ngài, hôm nay liên quan đến điều gì?”  
 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.”  
 

- “Thưa ngài, hướng này là hướng gì?”  
 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.”  
 
 
 

Khi ấy, bọn trộm cướp ấy (nghĩ rằng): ‘Những người này không có nước 
uống, không có nước rửa, không có lửa, không có vật tạo lửa, không biết các 
vị trí của những ngôi sao, không biết phương hướng và khu vực; những người 
này là trộm cướp, những người này không phải là các tỳ khưu’ nên đã đánh 
đập rồi bỏ đi. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các vị tỳ khưu 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, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu ở rừng, 
các tỳ khưu ở rừng nên thực hành như thế.  
 
 
 
 

5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ngụ ở rừng sau khi thức dậy vào lúc sáng 
sớm nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, khoác y lên người, mang 
dép vào, thu xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung lại, đóng cửa 
lớn và cửa sổ, rồi rời chỗ trú ngụ (nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào làng.’ Nên 
tháo dép ra, để ở chỗ thấp, giũ sạch, rồi bỏ vào túi xách, đeo lên vai, nên mặc 
y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc dây thắt lưng, nên gấp y 
hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi 
cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi 
xóm nhà với y được che kín đáo. Nên ―nt― với (thái độ) khéo thu thúc. Nên 
―nt― với mắt nhìn xuống. Không nên ―nt― với thân bị vén hở ra. Không 
nên ―nt― với tiếng cười vang. Nên ―nt― với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên 
―nt― với sự đung đưa thân. Không nên ―nt― với sự đung đưa cánh tay. 
Không nên ―nt― với sự lắc lư đầu. Không nên ―nt― với tay chống nạnh. 
Không nên ―nt― với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với 
sự nhón gót.  
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Nivesanaṃ pavisantena sallakkhetabbaṃ: ‘Iminā pavisissāmi iminā 
nikkhamissāmī ’ti. Nātisahasā pavisitabbaṃ. Nātisahasā nikkhamitabbaṃ. 
Nātidūre ṭhātabbaṃ. Na accāsanne ṭhātabbaṃ. Nāticiraṃ ṭhātabbaṃ. 
Nātilahuṃ nivattitabbaṃ. Ṭhitakena sallakkhetabbaṃ ‘bhikkhaṃ dātukāmā 
vā adātukāmā vā ’ti. Sace kammaṃ vā nikkhipati āsanā vā vuṭṭhāti 
kaṭacchuṃ vā parāmasati bhājanaṃ vā parāmasati ṭhapeti vā dātukāmā 
viyāti ṭhātabbaṃ. Bhikkhāya dīyamānāya vāmena hatthena saṅghāṭiṃ 
uccāretvā dakkhiṇena hatthena pattaṃ paṇāmetvā ubhohi hatthehi pattaṃ 
paṭiggahetvā bhikkhā paṭiggahetabbā. Na ca bhikkhādāyikāya mukhaṃ 
ulloketabbaṃ. Sallakkhetabbaṃ ‘sūpaṃ1 dātukāmā vā adātukāmā vā ’ti. Sace 
kaṭacchuṃ vā parāmasati bhājanaṃ vā parāmasati ṭhapeti vā dātukāmā 
viyāti ṭhātabbaṃ. Bhikkhāya dinnāya saṅghāṭiyā pattaṃ paṭicchādetvā 
sādhukaṃ ataramānena nivattitabbaṃ. Supaṭicchannena antaraghare 
gantabbaṃ ―pe― Na ukkuṭikāya antaraghare gantabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 

Gāmato nikkhamitvā pattaṃ thavikāya pakkhipitvā aṃse ālaggetvā 
cīvaraṃ saṅgharitvā sīse karitvā upāhanaṃ ārohitvā gantabbaṃ.  
 
 
 
 

6. Āraññikena bhikkhave bhikkhunā pānīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. 
Paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbo. Aggi upaṭṭhāpetabbo. Araṇīsahitaṃ 
upaṭṭhāpetabbaṃ. Kattaradaṇḍo upaṭṭhāpetabbo. Nakkhattapadāni 
uggahetabbāni sakalāni vā ekadesāni vā. Disākusalena bhavitabbaṃ. Idaṃ 
kho bhikkhave āraññikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ yathā ārakaññikehi 
bhikkhūhi vattitabban ”ti.  
 

***** 
 
 

8. SENĀSANAVATTAṂ  
 

7. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ajjhokāse 
cīvarakammaṃ karonti. Chabbaggiyā bhikkhū paṭivāte paṅgaṇe2 senāsanaṃ 
papphoṭesuṃ. Bhikkhū rajena okirīyiṃsu.3 Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā 
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti:  
 

“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū paṭivātena paṅgaṇe senāsanaṃ 
papphoṭessanti bhikkhū rajena okirīyiṃsū ”ti?  

                                                   
1 sūpaṃ vā - Syā.       3 okiriṃsu - Ma, PTS;  
2 aṅgaṇe - Ma; p’ aṅgaṇe - PTS.         okiriyiṃsu - Syā.  
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Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: ‘Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
bằng lối này.’ Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. 
Không nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá 
lâu. Không nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét rằng: ‘(Gia chủ) có ý 
muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí?’ Nếu (gia chủ) ngưng công 
việc, hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến 
cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý 
định bố thí.’ Trong khi được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai 
lớp lên, dùng bàn tay phải mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và 
thọ lãnh vật thực. Và không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực. 
Nên suy xét rằng: ‘(Gia chủ) có ý muốn bố thí xúp hay không có ý muốn bố 
thí?’ Nếu (gia chủ) đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý định bố thí.’ Khi vật 
thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. 
―(như trên)― Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.  
 
 
 
 

Sau khi đi ra khỏi làng, nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, 
cuốn tròn y lại, đội lên đầu, mang dép vào, rồi đi về.  
 
 
 
 

6. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ngụ ở rừng nên dự trữ nước uống. Nên dự 
trữ nước rửa. Nên dự trữ lửa. Nên dự trữ vật tạo lửa. Nên dự trữ cây gậy để 
chống. Nên học về các vị trí của những ngôi sao toàn bộ hoặc một phần. Nên 
rành rẽ về các phương hướng. Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ 
khưu ở rừng, các tỳ khưu ở rừng nên thực hành như thế.”  
 
 

***** 
 
 

8. PHẬN SỰ Ở NƠI CƯ NGỤ:  
 

7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang may y ở ngoài trời. Các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Các 
vị tỳ khưu đã bị lấm bụi. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:  
 
 
 
 

- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở 
trước mái hiên khiến các tỳ khưu bị lấm bụi?”  
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Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū paṭivāte paṅgaṇe1 senāsanaṃ papphoṭesuṃ 
bhikkhū rajena okiriyiṃsū ”ti?  
 
 
 
 
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ senāsanavattaṃ 
paññāpessāmi yathā bhikkhūhi senāsane vattitabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 

8. Yasmiṃ vihāre viharati sace so vihāro uklāpo hoti, sace ussahati 
sodhetabbo. Vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ nīharitvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Nisīdanapaccattharaṇaṃ nīharitvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbaṃ. Bhisibimbohanaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. 
Mañco nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena 
kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Pīṭhaṃ nīcaṃ katvā 
sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Mañcapaṭipādakā nīharitvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbā. Kheḷamallako nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Apassena-
phalakaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ yathā 
paññattaṃ sallakkhetvā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 
 
 
 

Sace vihāre santānakaṃ hoti ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. 
Ālokasandhikaṇṇabhāgā pamajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti 
kaṇṇakitā hoti, coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kāḷavaṇṇakatā 
bhūmi kaṇṇakitā hoti, coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace 
kāḷavaṇṇaṃ katā hoti bhūmi udakena paripphositvā paripphositvā 
pamajjitabbaṃ ‘mā vihāro rajena ūhaññī ’ti. Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ 
chaḍḍetabbaṃ. Na bhikkhusāmantā senāsanaṃ papphoṭetabbaṃ. Na 
vihārasāmantā senāsanaṃ papphoṭetabbaṃ. Na pānīyasāmantā senāsanaṃ 
papphoṭetabbaṃ. Na paribhojanīyasāmantā senāsanaṃ papphoṭetabbaṃ. 
Na paṭivāte paṅgaṇe2 senāsanaṃ papphoṭetabbaṃ. Adhovāte senāsanaṃ 
papphoṭetabbaṃ.  

                                                   
1 aṅgaṇe - Ma; p’ aṅgaṇe - PTS.  
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở 
trước mái hiên khiến các tỳ khưu bị lấm bụi, có đúng không vậy?”  
 
 
 
 
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy 
ta sẽ quy định phận sự ở nơi cư ngụ cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nơi cư ngụ 
nên thực hành như thế.  
 
 
 
 
 
 

8. Vị (tỳ khưu) cư ngụ trong trú xá nào, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nên làm 
sạch sẽ nếu có nỗ lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát 
ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một 
góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem 
ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào 
rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc.  
 
 
 
 
 
 

Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che. 
Nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu phần nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ 
rằng): ‘Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.’ Nên gom rác lại rồi nên 
đem đổ bỏ ở một góc. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần các tỳ khưu. Không 
nên đập giũ sàng tọa ở gần các trú xá. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần 
nước uống. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần nước rửa. Không nên đập giũ 
sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Nên đập giũ sàng tọa ở phía dưới 
gió.  
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9. Bhummattharaṇaṃ ekamantaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā 
atiharitvā yathā paññattaṃ paññāpetabbaṃ. Mañcapaṭipādakā ekamantaṃ 
otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbā. Mañco ekamantaṃ 
otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena 
asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathā paññattaṃ paññāpetabbo. 
Pīṭhaṃ ekamantaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā 
yathāpaññattaṃ paññāpetabbā. Bhisibimbohanaṃ ekamantaṃ otāpetvā 
sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathā paññattaṃ paññāpetabbaṃ. 
Nisīdanapaccattharaṇaṃ ekamantaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā 
atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Kheḷamallako ekamantaṃ 
otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbo. Apassenaphalakaṃ 
ekamantaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbaṃ.  
 
 
 

 
Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena 

pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā 
parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitāya bhūmiyā patto 
nikkhipitabbo. Cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā 
ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ 
orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 
 

 
10. Sace puratthimā sarajā vātā vāyanti puratthimā vātapānā thaketabbā. 

Sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā vātāpānā thaketabbā. Sace 
uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā vātapānā thaketabbā. Sace dakkhiṇā sarajā 
vātā vāyanti dakkhiṇā vātāpānā thaketabbā. Sace sītakālo hoti divā vātapānā 
vivaritabbā, rattiṃ thaketabbā. Sace uṇhakālo hoti divā vātapānā 
thaketabbā, rattiṃ vivaritabbā.  
 
 
 

 
Sace pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ. Sace koṭṭhako 

uklāpo hoti koṭṭhako sammajjitabbo. Sace upaṭṭhānasālā uklāpā hoti 
upaṭṭhānasālā sammajjitabbā. Sace aggisālā uklāpā hoti aggisālā 
sammajjitabbā. Sace vaccakuṭi1 uklāpā hoti vaccakuṭi sammajjitabbā. Sace 
pānīyaṃ na hoti pānīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace paribhojanīyaṃ na hoti 
paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace ācamanakumbhiyā udakaṃ na hoti 
ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.  

                                                   
1 vaccakuṭī - Syā, PTS.  
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9. Sau khi phơi nắng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước 
đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ.  
 
 
 

 
Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 

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

 
10. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 

được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm.  
 
 
 

 
Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 

cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên lại đem nước uống. Nếu 
nước rửa không có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng.  
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Sace vuḍḍhena saddhiṃ ekavihāre viharati na vuḍḍhaṃ anāpucchā 
uddeso dātabbo na paripucchā dātabbā, na sajjhāyo kātabbo, na dhammo 
bhāsitabbo, na padīpo kātabbo, na padīpo vijjhāpetabbo, na vātapānā 
vivaritabbā, na vātapānā thaketabbā. Sace vuḍḍhena saddhiṃ ekacaṅkame 
caṅkamati yena vuḍḍho tena parivattitabbaṃ, na ca vuḍḍho saṅghāṭi-
kaṇṇena ghaṭṭetabbo.  
 
 

Idaṃ kho bhikkhave bhikkhūnaṃ senāsanavattaṃ yathā bhikkhūhi 
senāsane vattitabban ”ti.  
 

***** 
 
 

9. JANTĀGHARAVATTAṂ  
 

11. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jantāghare therehi 
bhikkhūhi nivāriyamānā anādariyaṃ paṭicca pahūtaṃ kaṭṭhaṃ āropetvā 
aggiṃ datvā dvāraṃ thaketvā dvāre nisīdanti. Bhikkhū1 uṇhābhitattā 
dvāraṃ alabhamānā mucchitā papatanti. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā 
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma chabbaggiyā bhikkhū jantāghare therehi bhikkhūhi nivāriyamānā 
anādariyaṃ paṭicca pahūtaṃ kaṭṭhaṃ āropetvā aggiṃ datvā dvāraṃ 
thaketvā dvāre nisīdissanti. Bhikkhū uṇhābhitattā dvāraṃ alabhamānā 
mucchitā papatantī ”ti.  
 

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 

 
“Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū jantāghare therehi 

bhikkhūhi nivāriyamānā anādariyaṃ paṭicca pahūtaṃ kaṭṭhaṃ āropetvā 
aggiṃ datvā dvāraṃ thaketvā dvāre nisīdanti. Bhikkhū uṇhābhitattā dvāraṃ 
alabhamānā mucchitā papatantī ”ti?  
 

 
“Sacca bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 

āmantesi:  
 

 
“Na bhikkhave jantāghare therena bhikkhunā nivāriyamānena 

anādariyaṃ paṭicca pahūtaṃ kaṭṭhaṃ āropetvā aggi dātabbo. Yo dadeyya 
āpatti dukkaṭassa. Na bhikkhave2 dvāraṃ thaketvā dvāre nisīditabbaṃ. Yo 
nisīdeyya āpatti dukkaṭassa.  
                                                   
1 therā ca bhikkhū - Syā.     2 na ca bhikkhave - Syā, PTS. 
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Nếu cư ngụ trong trú xá với vị thâm niên, khi chưa xin phép vị thâm niên 
không nên đọc tụng, không nên đưa ra các câu hỏi, không nên học bài, không 
nên giảng Pháp, không nên thắp đèn, không nên thổi tắt đèn, không nên mở 
cửa sổ, không nên đóng cửa sổ. Nếu đi kinh hành cùng với vị thâm niên trên 
cùng một đường kinh hành, khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại và 
không nên va chạm vị thâm niên dù là bằng chéo y hai lớp.  
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nơi cư ngụ của các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ở nơi cư ngụ nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 
 

9. PHẬN SỰ Ở NHÀ TẮM HƠI:  
 

11. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm hơi trong 
khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, do không kính trọng nên đem lại 
nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi xuống ở cửa ra vào. Các tỳ khưu 
bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xỉu ngã xuống. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư ở trong nhà tắm hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, 
do không kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi 
xuống ở cửa ra vào khiến các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa 
được, nên bị ngất xỉu ngã xuống?”  
 

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 

 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm 

hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, do không kính trọng nên 
đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi xuống ở cửa ra vào khiến 
các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xỉu ngã 
xuống, có đúng không vậy?”  
 

 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã 

nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

 
- “Này các tỳ khưu, ở trong nhà tắm hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ 

khưu trưởng lão, do không kính trọng không nên đem lại nhiều củi và đốt 
lửa; vị nào đốt thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, không nên đóng cửa ra 
vào rồi ngồi xuống ở cửa ra vào; vị nào ngồi thì phạm tội dukkaṭa.  
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12. Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ jantāghare vattaṃ paññāpessāmi 
yathā bhikkhūhi jantāghare vattitabbaṃ.  
 
 
 

Yo paṭhamaṃ jantāgharaṃ gacchati, sace chārikā ussannā hoti chārikā 
chaḍḍetabbā. Sace jantāgharaṃ uklāpaṃ hoti jantāgharaṃ sammajjitabbaṃ. 
Sace paribhaṇḍaṃ uklāpaṃ hoti paribhaṇḍaṃ sammajjitabbaṃ. Sace 
pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ. Sace koṭṭhako uklāpo 
hoti koṭṭhako sammajjitabbo. Sace jantāgharasālā uklāpā hoti jantāgharasālā 
sammajjitabbā. Cuṇṇaṃ sannetabbaṃ. Mattikā temetabbā. Udakadoṇikāya 
udakaṃ āsiñcitabbaṃ. Jantāgharaṃ pavisantena mattikāya mukhaṃ 
makkhetvā purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharapīṭhaṃ ādāya 
jantāgharaṃ pavisitabbaṃ. Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na 
navā bhikkhū āsanena paṭibāhitabbā. Sace ussahati jantāghare therānaṃ 
bhikkhūnaṃ parikammaṃ kātabbaṃ. Jantāgharā nikkhamantena 
jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharā 
nikkhamitabbaṃ. Sace ussahati udakepi therānaṃ bhikkhūnaṃ 
parikammaṃ kātabbaṃ. Na therānaṃ bhikkhūnaṃ purato1 nahāyitabbaṃ, 
na uparito2 nahāyitabbaṃ. Nahātena uttarantena otarantānaṃ maggo 
dātabbo. Yo pacchā jantāgharā nikkhamati sace jantāgharaṃ cikkhallaṃ hoti 
dhovitabbaṃ. Mattikādoṇikaṃ dhovitvā jantāgharapīṭhaṃ paṭisāmetvā 
aggiṃ vijjhāpetvā dvāraṃ thaketvā pakkamitabbaṃ.  
 
 
 

Idaṃ kho bhikkhave bhikkhūnaṃ jantāgharavattaṃ yathā bhikkhūhi 
jantāghare vattitabban ”ti.  
 

***** 
 
 
 

10. VACCAKUṬIVATTAṂ  
 

13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu brāhmaṇajātiko vaccaṃ 
katvā na icchati ācametuṃ: “Ko imaṃ vasalaṃ duggandhaṃ āmasissatī ”ti? 
Tassa vaccamagge kimi saṇṭhāsi. Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi.  
 
 

“Kimpana tvaṃ āvuso vaccaṃ katvā na ācamesī ”ti?  
 
 

“Evamāvuso ”ti.  

                                                   
1 puratopi - Ma, Syā.      2 na uparito pi - Ma; na uparisotepi - Syā.  
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12. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở nhà tắm hơi 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thế.  
 
 
 

Vị nào đi vào nhà tắm hơi trước tiên, nếu tro tích lũy nhiều (vị ấy) nên 
đem tro đi đổ. Nếu nhà tắm hơi có rác bẩn, nên quét nhà tắm hơi. Nếu bục 
nền xung quanh có rác bẩn, nên quét bục nền xung quanh. Nếu căn phòng có 
rác bẩn nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét cổng. Nếu gian 
phòng lớn của nhà tắm hơi có rác bẩn, nên quét gian phòng lớn của nhà tắm 
hơi. Nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét, nên đổ nước vào máng nước. 
Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín phía 
trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi 
chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi, nếu có nỗ lực nên kỳ cọ cho các tỳ khưu 
trưởng lão. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà 
tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi ra khỏi nhà tắm hơi. Ở 
trong nước, nếu có nỗ lực nên kỳ cọ cho các tỳ khưu trưởng lão. Không nên 
tắm ở phía trước, không nên tắm ở phía trên các tỳ khưu trưởng lão. Vị đã 
tắm xong trong khi đi ra (khỏi nước) nên nhường đường cho vị đi xuống. Vị 
nào rời nhà tắm hơi cuối cùng, nếu nhà tắm hơi bị lầy lội nên rửa sạch, nên 
rửa sạch máng đất sét, nên dọn dẹp ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên dập tắt 
lửa, nên đóng cửa, rồi đi ra.  
 
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà tắm hơi của các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 
 
 

10. PHẬN SỰ Ở NHÀ VỆ SINH:  
 

13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ dòng dõi Bà-la-môn đại tiện xong 
không muốn rửa sạch (nghĩ rằng): “Ai lại đụng đến đồ hôi hám hạ tiện này?” 
Có con giun đũa đã dính ở hậu môn của vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu.  
 
 

 
- “Này đại đức, có phải đại đức đại tiện xong mà không rửa sạch?”  

 
 

 
- “Này các đại đức, đúng vậy.”  
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Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma bhikkhu vaccaṃ katvā na ācamessatī ”ti?  
 

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 

 
“Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu vaccaṃ katvā na ācamesī ”ti?  

 

 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 

bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Na bhikkhave vaccaṃ katvā sati udake na ācametabbaṃ. Yo na 

ācameyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
14. Tena kho pana samayena bhikkhū vaccakuṭiyā yathāvuḍḍaṃ vaccaṃ 

karonti. Navakā bhikkhū paṭhamataraṃ āgantvā vaccitā āgamenti. Te 
vaccaṃ sandhārentā mucchitā papatanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Saccaṃ kira bhikkhave ―pe―? 
  

 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 

bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Na bhikkhave vaccakuṭiyā yathāvuḍḍaṃ vacco kātabbo. Yo kareyya 

āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave āgatapaṭipāṭiyā vaccaṃ kātun ”ti.  
 

 
15. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū atisahasāpi 

vaccakuṭiṃ pavisanti. Ubbhujitvā pi1 pavisanti. Nitthunantāpi vaccaṃ 
karonti. Dantakaṭṭhaṃ khādantāpi vaccaṃ karonti. Bahiddhāpi 
vaccadoṇikāya vaccaṃ karonti. Bahiddhāpi passāvadoṇikāya passāvaṃ 
karonti. Passāvadoṇikāya kheḷaṃ karonti. Pharusenapi kaṭṭhena 
avalekhanti. Avalekhanakaṭṭhampi vaccakūpamhi pātenti. Atisahasāpi 
nikkhamanti. Ubbhujitvāpi nikkhamanti. Capucapukārakampi2 ācamenti. 
Ācamanasarāvake pi udakaṃ sesenti. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā 
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma chabbaggiyā bhikkhū atisahasāpi vaccakuṭiṃ pavisissanti ―pe― 
ācamanasarāvakepi udakaṃ sesessantī ”ti?  
                                                   
1 ubbhajitvā pi - Ma.       2 capucapukārakāpi - Syā. 
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Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu đại tiện xong lại không rửa sạch?”  
 

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 

 
- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đại tiện xong lại không rửa sạch, có đúng 

không vậy?”  
 

 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã 

nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

 
- “Này các tỳ khưu, sau khi đại tiện xong nếu có nước không nên không 

rửa sạch; vị nào không rửa sạch thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đại tiện ở nhà vệ sinh theo thứ tự thâm 

niên. Các tỳ khưu mới tu đi đến trước tiên bị mắc tiêu vẫn chờ đợi. Trong lúc 
kiềm chế việc đại tiện, các vị ấy bị ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng 
không vậy?”  
 

 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã 

nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

 
- “Này các tỳ khưu, việc đại tiện ở nhà vệ sinh không nên thực hành theo 

thứ tự thâm niên; vị nào thực hành thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép thực hiện việc đại tiện theo thứ tự đi đến.”  
 

 
15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào nhà vệ sinh vô cùng 

vội vã, vén y lên rồi đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc nhai gỗ 
chà răng, đại tiện ra ngoài máng đựng phân, tiểu tiện ra ngoài máng nước 
tiểu, khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, làm 
rơi khúc cây chùi vào hố phân, đi ra vô cùng vội vã, vén y lên rồi đi ra, rửa ráy 
có làm tiếng chắt lưỡi, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại 
đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, ―(như trên)― chừa lại nước ở trong gáo 
múc nước rửa?”  
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Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  

 
“Saccaṃ kira bhikkhave ―pe―? 

 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 

bhikkhū āmantesi:  

 
“Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ vaccakuṭivattaṃ paññāpessāmi yathā 

bhikkhūhi vaccakuṭiyā vattitabbaṃ.  

 
Yo vaccakuṭiṃ gacchati tena bahi ṭhitena1 ukkāsitabbaṃ. Anto 

nisinnenapi ukkāsitabbaṃ. Cīvaravaṃse vā cīvararajjuyā vā cīvaraṃ 
nikkhipitvā sādhukaṃ ataramānena vaccakuṭi pavisitabbā. Nātisahasā 
pavisitabbā. Na ubbhajitvā pavisitabbā. Vaccapādukāya ṭhitena 
ubbhajitabbaṃ. Na nitthunantena vacco kātabbo. Na dantakaṭṭhaṃ 
khādantena vacco kātabbo. Na bahiddhā vaccadoṇikāya vacco kātabbo. Na 
bahiddhā passāvadoṇikāya passāvo kātabbo. Na passāvadoṇikāya kheḷo 
kātabbo. Na pharusena kaṭṭhena avalekhitabbaṃ. Na avalekhanakaṭṭhaṃ 
vaccakūpamhi pātetabbaṃ. Vaccapādukāya ṭhitena paṭicchādetabbaṃ. 
Nātisahasā nikkhamitabbaṃ. Na ubbhujitvā nikkhamitabbaṃ. 
Ācamanapādukāya ṭhitena ubbhujitabbaṃ. Na capucapukārakena2 
ācametabbaṃ. Na ācamanasarāvake udakaṃ sesetabbaṃ. 
Ācamanapādukāya ṭhitena paṭicchādetabbaṃ. Sace vaccakuṭi ūhatā3 hoti 
dhovitabbā. Sace avalekhanapiṭharo4 pūro hoti avalekhanakaṭṭhaṃ 
chaḍḍetabbaṃ. Sace vaccakuṭi uklāpā hoti vaccakuṭi sammajjitabbā. Sace 
paribhaṇḍaṃ uklāpaṃ hoti paribhaṇḍaṃ sammajjitabbaṃ. Sace pariveṇaṃ 
uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ. Sace koṭṭhako uklāpo hoti 
koṭṭhako sammajjitabbo. Sace ācamanakumbhiyā udakaṃ na hoti 
ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.  

 
Idaṃ kho bhikkhave bhikkhūnaṃ vaccakuṭivattaṃ yathā bhikkhūhi 

vaccakuṭiyā vattitabban ”ti.  
 

***** 

                                                   
1 bahi ṭhitena - PTS, tena iti saddo natthi.  3 uhatā - Ma.  
2 na capucapukārakaṃ - Ma, PTS.   4 avalekhanapidharo - Ma, PTS. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)―  
 
 

- “Này tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?”  
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở nhà vệ sinh 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế.  
 
 

Vị đi đến nhà vệ sinh, đứng ở bên ngoài, nên tằng hắng. Vị ngồi bên trong 
cũng nên tằng hắng. Nên máng y lên sào treo y hoặc dây phơi y rồi nên đi vào 
nhà vệ sinh một cách cẩn thận không hấp tấp. Không nên đi vào quá vội vã. 
Không nên vén y (nội) lên rồi đi vào. Khi đã đứng trên bệ nhà vệ sinh mới 
nên kéo y (nội) lên. Không nên đại tiện rặn thành tiếng. Không nên đại tiện 
trong lúc nhai gỗ chà răng. Không nên đại tiện ra ngoài máng đựng phân. 
Không nên tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu. Không nên khạc nhổ vào máng 
nước tiểu. Không nên chùi với khúc cây chùi bị sần sùi. Không nên làm rơi 
khúc cây chùi vào hố phân. Khi còn đứng trên bệ nhà vệ sinh, nên che lại kín 
đáo. Không nên đi ra vô cùng vội vã. Không nên vén y (nội) lên rồi đi ra. Khi 
đã đứng ở sàn rửa mới nên vén y lên. Không nên rửa ráy có làm tiếng chắt 
lưỡi. Không nên chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Khi còn đứng ở sàn 
rửa, nên che lại kín đáo. Nếu nhà vệ sinh bị dơ nên rửa sạch. Nếu thùng đựng 
đồ chùi bị đầy, nên đổ bỏ các khúc cây chùi. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu bục nền xung quanh có rác bẩn nên quét bục nền xung 
quanh. Nếu căn phòng có rác bẩn nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác bẩn 
nên quét cổng. Nếu lu nước rửa không có nước, nên đổ nước vào lu nước rửa.  
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà vệ sinh của các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 




