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11. UPAJJHĀYAVATTAṂ  
 

16. Tena kho pana samayena saddhivihārikā upajjhāyesu na sammā 
vattanti. Ye te bhikkhu appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma saddhivihārikā upajjhāyesu na sammā vattissantī ”ti?  

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Saccaṃ kira bhikkhave saddhivihārikā upajjhāyesu na sammā vattantī 

”ti?  

 
“Saccaṃ bhagavā ”ti.  

 
Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma bhikkhave saddhivihārikā 

upajjhāyesu na sammā vattissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha kho taṃ bhikkhave 
appasantānaṃ ceva appasādāya pasannānaṃ ca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. 
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  

 
“Tena hi bhikkhave saddhivihārikānaṃ upajjhāyesu vattaṃ 

paññāpessāmi yathā saddhivihārikehi upajjhāyesu vattitabbaṃ.  

 
Saddhivihārikena bhikkhave upajjhāyamhi sammā vattitabbaṃ. 

Tatrāyaṃ sammā vattanā:  

 
Kālasseva uṭṭhāya upāhanā omuñcitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 

dantakaṭṭhaṃ dātabbaṃ. Mukhodakaṃ dātabbaṃ. Āsanaṃ paññāpetabbaṃ. 
Sace yāgu hoti bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā. Yāgupītassa udakaṃ 
datvā bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena 
dhovitvā paṭisāmetabbaṃ. Upajjhāyamhi uṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ.  

 
Sace so deso uklāpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace upajjhāyo gāmaṃ 

pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ dātabbaṃ. Paṭinivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. 
Kāyabandhanaṃ dātabbaṃ. Saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo dātabbā, dhovitvā 
patto saudako1 dātabbo. Sace upajjhāyo pacchāsamaṇaṃ ākaṅkhati, 
timaṇḍalaṃ paṭicchādentena parimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ 
bandhitvā saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā 
dhovitvā pattaṃ gahetvā upajjhāyassa pacchāsamaṇena hotabbaṃ. Nātidūre 
gantabbaṃ, na accāsanne gantabbaṃ. Pattapariyāpannaṃ paṭiggahetabbaṃ.  
                                                   
1 sodako - Ma. 
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11. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI THẦY TẾ ĐỘ:  
 

16. Vào lúc bấy giờ, các người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các vị thầy tế độ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các người đệ tử lại không thực 
hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ?”  

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

 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói các người đệ tử không thực hành phận sự 

đúng đắn đối với các vị thầy tế độ, có đúng không vậy?”  

 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  

 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao các 

người đệ tử lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các 
tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 
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 đối với các vị 

thầy tế độ cho các người đệ tử, đối với các vị thầy tế độ các người đệ tử nên 
thực hành như thế.  

 
Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vị 

thầy tế độ. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:  

 
Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi 

nên dâng gỗ chà răng. Nên dâng nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, 
rồi đem cất. Khi thầy tế độ đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi.  

 
Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý 

định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), 
nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao 
bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị Sa-
môn hầu cận, (người đệ tử) nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng 
tròn, buộc dây thắt lưng, gấp y hai lớp thành nếp rồi đắp lên, thắt lại dây 
buộc, rửa bình bát và cầm lấy, rồi làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy tế độ. 
Không nên đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị 
thầy) hoán đổi.  
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Na upajjhāyassa bhaṇamānassa antarantarā kathā opātetabbā. Upajjhāyo 
āpattisāmantā bhaṇamāno nivāretabbo. Nivattantena paṭhamataraṃ 
āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhipitabbaṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ. 
Paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ. Nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. Sace cīvaraṃ 
sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ. Na ca uṇhe cīvaraṃ 
nidahitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ.1 Cīvaraṃ saṅgharantena2 
caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussāretvā3 cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ1 ‘mā majjhe 
bhaṅgo ahosī ’ti. Obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.  
 
 

 
17. Sace piṇḍapāto hoti upajjhāyo ca bhuñjitukāmo hoti udakaṃ datvā 

piṇḍapāto upanāmetabbo. Upajjhāyo pānīyena pucchitabbo. Bhuttāvissa 
udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo. Na 
ca uṇhe patto nidahitabbo. 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.  
 
 

 
Upajjhāyamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 

pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ. Sace so deso uklāpo hoti so deso 
sammajjitabbo.  
 
 

 
Sace upajjhāyo nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace sītena 

attho hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena attho hoti uṇhaṃ 
paṭiyādetabbaṃ. Sace upajjhāyo jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti cuṇṇaṃ 
sannetabbaṃ. Mattikā temetabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya upajjhāyassa 
piṭṭhito piṭṭhito gantvā jantāgharapīṭhaṃ datvā cīvaraṃ paṭiggahetvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Cuṇṇaṃ dātabbaṃ. Mattikā dātabbā. Sace 
ussahati jantāgharaṃ pavisitabbaṃ. Jantāgharaṃ pavisantena mattikāya 
mukhaṃ makkhetvā purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharaṃ 
pavisitabbaṃ.  
                                                   
1 saṃharitabbaṃ - Syā, PTS.  
2 saṃharantena - Syā, PTS.      3 ussādetvā - Syā, Sīmu. 
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Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi thầy 
tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, 
nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình bát. Nên trao y 
lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
(nghĩ rằng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ Nên đặt dây thắt 
lưng ở phần y đã gấp lại.  
 
 
 
 

17. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát 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. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót.  
 
 
 
 

Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng 
y xuống.  
 
 
 
 

Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu 
vực ấy.  
 
 
 
 

Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có nhu cầu về 
nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn 
bị nước nóng. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột 
tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía 
sau lưng và trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và 
để ở một bên. Nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào 
nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che 
kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi.  
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Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na navā bhikkhū āsanena 
paṭibāhitabbā. Jantāghare upajjhāyassa parikammaṃ kātabbaṃ. Jantāgharā 
nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca 
paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ. Udakepi upajjhāyassa 
parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ 
vodakaṃ katvā nivāsetvā upajjhāyassa gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ. 
Nivāsanaṃ dātabbaṃ. Saṅghāṭi dātabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya 
paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Upajjhāyo pānīyena pucchitabbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Sace uddisāpetukāmo hoti uddisāpetabbo. Sace paripucchitukāmo 
hoti paripucchitabbo. Yasmiṃ vihāre upajjhāyo viharati sace so vihāro 
uklāpo hoti sace ussahati sodhetabbo. Vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ 
pattacīvaraṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Nisīdana-
paccattharaṇaṃ 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. Apassenaphalakaṃ nīharitvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ yathāpaññattaṃ 
sallakkhetvā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sace vihāre santānakaṃ hoti ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. Āloka-
sandhikaṇṇabhāgā pamajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti-
kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kāḷavaṇṇakatā 
bhūmi kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace akatā hoti 
bhūmi udakena paripphositvā paripphositvā samajjitabbā ‘mā vihāro rajena 
ūhaññī ’ti. Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ.  
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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 nên kỳ 
cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm 
hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tắm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy 
tế độ về nước uống.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh (thầy) đọc tụng. Nếu 
có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. Ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu trú 
xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú 
xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót 
ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 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.  
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Bhummattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā 
yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Mañcapaṭipādakā 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 yathā-
paññattaṃ paññapetabbā. Bhisibimbohanaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā 
atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Nisīdanapaccattharaṇaṃ 
otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. 
Kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbo. 
Apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbaṃ.  
 
 

 
19. 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.  
 
 

 
Sace puratthimā sarajā vātā vāyanti puratthimā vātapānā thaketabbā. 

Sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā vātapānā thaketabbā. Sace 
uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā vātapānā thaketabbā. Sace dakkhiṇā sarajā 
vātā vāyanti dakkhiṇā vātapānā 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 vaccakuṭi uklāpā hoti vaccakuṭi sammajjitabbā.  
 
 

 
Sace pānīyaṃ na hoti pānīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace paribhojanīyaṃ 

na hoti paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace ācamanakumbhiyā udakaṃ 
na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.  
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Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm 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.  
 

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

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

 
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 đem nước uống lại. Nếu nước rửa không 

có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ 
nước vào hũ nước súc miệng.  
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20. Sace upajjhāyassa anabhirati uppannā hoti, saddhivihārikena 
vūpakāsetabbā vūpakāsāpetabbā1 dhammakathā vāssa kātabbā. Sace 
upajjhāyassa kukkuccaṃ uppannaṃ hoti saddhivihārikena vinodetabbaṃ, 
vinodāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace upajjhāyassa 
diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti saddhivihārikena vivecetabbaṃ, 
vivecāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace upajjhāyo 
garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho saddhivihārikena ussukkaṃ 
kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho upajjhāyassa parivāsaṃ dadeyyā ’ti.  
 
 
 
 
 

 
Sace upajjhāyo mūlāya paṭikassanāraho hoti saddhivihārikena ussukkaṃ 

kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho upajjhāyaṃ mūlāya paṭikasseyyā ’ti. Sace 
upajjhāyo mānattāraho hoti saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu 
kho saṅgho upajjhāyassa mānattaṃ dadeyyā ’ti. Sace upajjhāyo abbhānāraho 
hoti saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho upajjhāyaṃ 
abbheyyā ’ti. Sace saṅgho upajjhāyassa kammaṃ kattukāmo hoti tajjanīyaṃ 
vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, 
saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho upajjhāyassa 
kammaṃ na kareyya lahukāya vā parināmeyyā ’ti. Kataṃ vā panassa hoti 
saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā 
paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ 
‘kinti nu kho upajjhāyo sammā vatteyya lomaṃ pāteyya netthāraṃ vatteyya 
saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyā ’ti.  
 
 
 
 
 

 
21. Sace upajjhāyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti, saddhivihārikena 

dhovitabbaṃ ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ 
dhovīyethā ’ti.2 Sace upajjhāyassa cīvaraṃ kātabbaṃ hoti saddhivihārikena 
kātabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ 
karīyethā ’ti.2 Sace upajjhāyassa rajanaṃ pacitabbaṃ3 hoti saddhivihārikena 
pacitabbaṃ,4 ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho upajjhāyassa rajanaṃ 
pacīyethā ’ti.2 Sace upajjhāyassa cīvaraṃ rajitabbaṃ5 hoti saddhivihārikena 
rajitabbaṃ,4 ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ 
rajīyethā ’ti.2 Cīvaraṃ rajantena6 sādhukaṃ samparivattakaṃ 
samparivattakaṃ rajitabbaṃ.4 Na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ.  
                                                   
1 vūpakāsetabbo vūpakāsāpetabbo - Ma, Syā.  
2 dhoviyethā ’ti, kariyethā ’ti, paciyethā ’ti, rajiyethā ’ti - Ma, Syā, PTS.  
3 rajanā pacitabbā - Ma.       5 rajetabbaṃ - Syā.  
4 pacitabbā - Ma.      6 rajentena - Syā. 
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20. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị thầy. 
Nếu thầy tế độ bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivāsa, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
parivāsa cho thầy tế độ?’  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ về lại 
(hình phạt) ban đầu?’ Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt mānatta, người 
đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
mānatta cho thầy tế độ?’ Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế 
độ?’ Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?’ Khi hội chúng đã thực hiện hành 
sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối 
với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để thầy tế độ 
có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?’  
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của thầy tế độ được giặt?’ Nếu y của thầy tế 
độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế 
nào để y của thầy tế độ được may?’ Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần phải 
nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để thuốc 
nhuộm của thầy tế độ được nấu?’ Nếu y của thầy tế độ cần phải nhuộm, 
người đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của 
thầy tế độ được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bằng cách đảo tới 
đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng.  
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Na upajjhāyaṃ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo, na ekaccassa patto 
paṭiggahetabbo, na ekaccassa cīvaraṃ dātabbaṃ, na ekaccassa cīvaraṃ 
paṭiggahetabbaṃ, na ekaccassa parikkhāro dātabbo, na ekaccassa 
parikkhāro paṭiggahetabbo, na ekaccassa kesā chettabbā,1 na ekaccena kesā 
chedāpetabbā, na ekaccassa parikammaṃ kātabbaṃ, na ekaccena 
parikammaṃ kārāpetabbaṃ, na ekaccassa veyyāvacco kātabbo, na ekaccena 
veyyāvacco kārāpetabbo, na ekaccassa pacchāsamaṇena hotabbaṃ, na 
ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo, na ekaccassa piṇḍapāto nīharitabbo, na 
ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbo.  
 
 
 

Na upajjhāyaṃ anāpucchā gāmo pavisitabbo, na susānaṃ gantabbaṃ, na 
disā pakkamitabbā. Sace upajjhāyo gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhāpetabbo, 
vuṭṭhānamassa āgametabbaṃ.  
 
 

Idaṃ kho bhikkhave saddhivihārikānaṃ upajjhāyesu vattaṃ yathā 
saddhivihārikehi upajjhāyesu vattitabban ”ti.  
 

***** 
 
 

12. SADDHIVIHĀRIKAVATTAṂ 
 

22. Tena kho pana samayena upajjhāyā saddhivihārikesu na sammā 
vattanti. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma upajjhāyā saddhivihārikesu 
na sammā vattissantī ”ti?  
 
 

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 

bhikkhave upajjhāyā saddhivihārikesu na sammā vattantī ”ti?  
 
 

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

bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave upajjhāyānaṃ saddhivihārikesu 
vattaṃ paññāpessāmi yathā upajjhāyehi saddhivihārikesu vattitabbaṃ.  
 
 

 
Upajjhāyena bhikkhave saddhivihārikamhi sammā vattitabbaṃ. 

Tatrāyaṃ sammā vattanā:  
                                                   
1 chedetabbā - Ma, Syā.  
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Không có phép của thầy tế độ, không nên cho bình bát đến người khác, 
không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người 
khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến 
người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc 
cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người 
khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, không 
nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm vị Sa-môn hầu cận cho người 
khác, không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận, không nên mang 
đồ ăn khất thực lại dùm người khác, không nên nhờ người khác mang dùm 
đồ ăn khất thực lại.  
 
 

Chưa xin phép thầy tế độ không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.  
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy tế độ của các người đệ 
tử, các người đệ tử đối với các vị thầy tế độ nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 
 

12. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI ĐỆ TỬ:  
 

22. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các người đệ tử. 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 vị thầy tế độ lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các 
người đệ tử?”  
 
 
 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các vị thầy tế độ không thực hành phận sự đúng đắn đối với 
các người đệ tử, 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 đối với các người đệ tử cho các vị thầy tế độ, các vị 
thầy tế độ đối với các người đệ tử nên thực hành như thế.  
 
 
 

Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành phận sự đúng đắn đối với 
người đệ tử. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:  
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Upajjhāyena bhikkhave saddhivihāriko saṅgahetabbo, anuggahetabbo, 
uddesena paripucchāya ovādena anusāsaniyā. Sace upajjhāyassa patto hoti, 
saddhivihārikassa patto na hoti, upajjhāyena saddhivihārikassa patto 
dātabbo, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho saddhivihārikassa patto 
uppajjīyethā ’ti. Sace upajjhāyassa cīvaraṃ hoti, saddhivihārikassa cīvaraṃ 
na hoti, upajjhāyena saddhivihārikassa cīvaraṃ dātabbaṃ, ussukkaṃ vā 
kātabbaṃ ‘kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ uppajjīyethā ’ti. Sace 
upajjhāyassa parikkhāro hoti, saddhivihārikassa parikkhāro na hoti, 
upajjhāyena saddhivihārikassa parikkhāro dātabbo, ussukkaṃ vā kātabbaṃ 
‘kinti nu kho saddhivihārikassa parikkhāro uppajjīyethā ’ti.  
 
 
 

 
23. Sace saddhivihāriko gilāno hoti, kālasseva uṭṭhāya dantakaṭṭhaṃ 

dātabbaṃ, mukhodakaṃ dātabbaṃ, āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Sace yāgu hoti 
bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā. Yāgupītassa udakaṃ datvā 
bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā 
paṭisāmetabbaṃ. Saddhivihārikamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Sace 
so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo.  
 
 
 

 
Sace saddhivihāriko gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ dātabbaṃ. 

Paṭinivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. Kāyabandhanaṃ dātabbaṃ. Saguṇaṃ 
katvā saṅghāṭiyo dātabbā. Dhovitvā patto saudako dātabbo. Ettāvatā 
nivattissatī ’ti. Āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ 
paṭiggahetabbaṃ. Paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ. Nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. 
Sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ. Na ca uṇhe cīvaraṃ 
nidahitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharantena 
caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussāretvā cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ, mā majjhe 
bhaṅgo ahosī ’ti. Obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.  
 
 
 

 
Sace piṇḍapāto hoti saddhivihāriko ca bhuñjitukāmo hoti udakaṃ datvā 

piṇḍapāto upanāmetabbo. Saddhivihāriko pānīyena pucchitabbo. 
Bhuttāvissa udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo. Na 
ca uṇhe patto nidahitabbo. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ 
nikkhipantena ekena hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena 
heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitāya bhūmiyā patto nikkhipitabbo.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2                   Chương Phận Sự 

 389

Này các tỳ khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ 
bằng sự đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. 
Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ nên 
cho bình bát đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để 
bình bát có thể phát sanh đến đệ tử?’ Nếu thầy tế độ có y và người đệ tử 
không có y, thầy tế độ nên cho y đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để y có thể phát sanh đến đệ tử?’ Nếu thầy tế độ có vật dụng và 
người đệ tử không có vật dụng, thầy tế độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, 
hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến 
đệ tử?’  
 
 
 

 
23. Nếu người đệ tử bị bệnh, (vị thầy tế độ) nên thức dậy vào lúc sáng 

sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. 
Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, 
nên trao nước (rửa), nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận 
không làm trầy, rồi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ 
ngồi. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy.  
 
 
 

 
Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y 

lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
rằng): ‘Đến lúc vị ấy sắp trở về,’ nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). 
Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để 
luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ 
Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại.  
 
 
 

 
Nếu có đồ ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn thọ dụng thì nên trao 

nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi 
ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên 
đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát 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. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót.  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2            Vattakkhandhakaṃ 

 390

Cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena 
cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ 
katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Saddhivihārikamhi vuṭṭhite āsanaṃ 
uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ. 
Sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Sace saddhivihāriko nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ. 
Sace sītena attho hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena attho hoti uṇhaṃ 
paṭiyādetabbaṃ. Sace saddhivihāriko jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti 
cuṇṇaṃ sannetabbaṃ. Mattikā temetabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya gantvā 
jantāgharapīṭhaṃ datvā cīvaraṃ paṭiggahetvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. 
Cuṇṇaṃ dātabbaṃ. Mattikā dātabbā. Sace ussahati jantāgharaṃ 
pavisitabbaṃ. Jantāgharaṃ pavisantena mattikāya mukhaṃ makkhetvā 
purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharaṃ pavisitabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na navā bhikkhū āsanena 
paṭibāhetabbā. Jantāghare saddhivihārikassa parikammaṃ kātabbaṃ. 
Jantāgharā nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca 
paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ. Udakepi saddhivihārikassa 
parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ 
codakaṃ katvā nivāsetvā saddhivihārikassa gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ. 
Nivāsanaṃ dātabbaṃ. Saṅghāṭi dātabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya 
paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Saddhivihāriko pānīyena pucchitabbo. 
Yasmiṃ vihāre saddhivihāriko viharati, sace so vihāro uklāpo hoti sace 
ussahati sodhetabbo. Vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ 
nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. ―pe― Sace ācamanakumbhiyā 
udakaṃ na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ. Sace 
saddhivihārikassa anabhirati uppannā hoti upajjhāyena vūpakāsetabbā, 
vūpakāsāpetabbā, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace saddhivihārikassa 
kukkuccaṃ uppannaṃ hoti upajjhāyena vinodetabbaṃ, vinodāpetabbaṃ, 
dhammakathā vāssa kātabbā. Sace saddhivihārikassa diṭṭhigataṃ uppannaṃ 
hoti upajjhāyena vivecetabbaṃ, vivecāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa 
kātabbā.  
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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. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên 
quét khu vực ấy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Nếu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có nhu 
cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên 
chuẩn bị nước nóng. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn 
bột tắm. Nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao 
ghế ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên đem để ở một bên. Nên trao 
bột tắm. Nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi 
đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn 
phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nên kỳ 
cọ cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm 
hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tắm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người 
đệ tử về nước uống. Ở trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, 
nếu có nỗ lực thì (vị thầy) nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, 
trước tiên nên đem y và bình bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. ―nt― Nếu 
hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu 
sự bực bội sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu đi, hoặc 
nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy. 
Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy.  
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25. Sace saddhivihāriko garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho 
upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa 
parivāsaṃ dadeyyā ’ti. Sace saddhivihāriko mūlāya paṭikassanāraho hoti 
upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho saddhivihārikaṃ 
mūlāya paṭikasseyyā ’ti. Sace saddhivihāriko mānattāraho hoti upajjhāyena 
ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa mānattaṃ 
dadeyyā ’ti. Sace saddhivihāriko abbhānāraho hoti upajjhāyena ussukkaṃ 
kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho saddhivihārikaṃ abbheyyā ’ti.  
 
 

Sace saṅgho saddhivihārikassa kammaṃ kattukāmo hoti tajjanīyaṃ vā 
niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā 
upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa 
kammaṃ na kareyya lahukāya vā parināmeyyā ’ti. Kataṃ vā panassa hoti 
saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā 
paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti 
nu kho saddhivihāriko sammā vatteyya lomaṃ pāteyya netthāraṃ vatteyya 
saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyā ’ti.  
 
 

Sace saddhivihārikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti upajjhāyena 
ācikkhitabbaṃ ‘evaṃ dhoveyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho 
saddhivihārikassa cīvaraṃ dhovīyethā ’ti. Sace saddhivihārikassa cīvaraṃ 
kātabbaṃ hoti upajjhāyena ācikkhitabbaṃ ‘evaṃ kareyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā 
kātabbaṃ ‘kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ karīyethā ’ti. Sace 
saddhivihārikassa rajanaṃ pacitabbaṃ hoti upajjhāyena ācikkhitabbaṃ 
‘evaṃ paceyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho saddhivihārikassa 
rajanaṃ pacīyethā ’ti. Sace saddhivihārikassa cīvaraṃ rajitabbaṃ hoti 
upajjhāyena ācikkhitabbaṃ ‘evaṃ rajeyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti 
nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ rajīyethā ’ti. Cīvaraṃ rajantena sādhukaṃ 
samparivattakaṃ samparivattakaṃ rajitabbaṃ. Na ca acchinne theve 
pakkamitabbaṃ. Sace saddhivihāriko gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhāpetabbo 
vuṭṭhānamassa āgametabbaṃ.  
 
 

Idaṃ kho bhikkhave upajjhāyānaṃ saddhivihārikesu vattaṃ yathā 
upajjhāyehi saddhivihārikesu vattitabban ”ti.  
 

Dutiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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25. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivāsa, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt parivāsa cho đệ tử?’ Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội 
chúng có thể đưa đệ tử về lại (hình phạt) ban đầu?’ Nếu người đệ tử xứng 
đáng hình phạt mānatta, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào 
để hội chúng có thể ban hình phạt mānatta cho đệ tử?’ Nếu người đệ tử xứng 
đáng sự giải tội, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội 
chúng có thể giải tội cho đệ tử?’  
 
 

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

Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: ‘Ngươi nên 
giặt như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của đệ tử được 
giặt?’ Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: ‘Ngươi 
nên may như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của đệ tử 
được may?’ Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị thầy tế độ nên 
chỉ dẫn: ‘Ngươi nên nấu như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào 
để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu?’ Nếu y của người đệ tử cần phải nhuộm, 
vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: ‘Ngươi nên nhuộm như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, nên 
đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 
Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời. nên chờ đợi (đến 
khi) vị ấy có sự hồi phục.  
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người đệ tử của các vị thầy tế 
độ. Các vị thầy tế độ đối với các người đệ tử nên thực hành như thế.”  
 

Dứt tụng phẩm thứ nhì. 
 

***** 




