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XI. PAÑCASATIKAKKHANDHAKAṂ  
 

SAṂGĪTI NIDĀNAṂ  
 

1. Atha kho āyasmā mahākassapo bhikkhū āmantesi: “Ekamidāhaṃ 
āvuso samayaṃ pāvāya kusināraṃ addhānamaggapaṭipanno mahatā 
bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi. Athakhvāhaṃ 
āvuso maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdiṃ. Tena kho pana 
samayena aññataro ājīvako kusinārāya1 mandāravapupphaṃ gahetvā pāvaṃ 
addhānamaggapaṭipanno hoti. Addasaṃ kho ahaṃ āvuso taṃ ājīvakaṃ 
dūratova āgacchantaṃ. Disvāna taṃ ājīvakaṃ etadavocaṃ: ‘Apāvuso 
amhākaṃ satthāraṃ jānāsī ’ti? ‘Āmāvuso jānāmi. Ajja sattāhaparinibbuto 
samaṇo gotamo. Tato me idaṃ mandāravapupphaṃ gahitan ’ti.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Tatrāvuso ye te bhikkhū avītarāgā, appekacce bāhā paggayha kandanti. 
Chinnapapātaṃ papatanti,2 āvaṭṭanti, vivaṭṭanti, ‘atikhippaṃ bhagavā 
parinibbuto, atikhippaṃ sugato parinibbuto, atikhippaṃ cakkhuṃ loke 
antarahitan ’ti. Ye pana te bhikkhū vītarāgā te satā sampajānā adhivāsenti: 
“Aniccā saṅkhārā taṃ kutettha labbhā ”ti. Athakhvāhaṃ āvuso te bhikkhū 
etadavocaṃ: “Alaṃ āvuso mā socittha. Mā paridevittha. Nanvetaṃ āvuso 
bhagavatā paṭigacceva3 akkhātaṃ sabbeheva piyehi manāpehi nānābhāvo 
vinābhāvo aññathābhāvo? Taṃ kutettha āvuso labbhā yantaṃ jātaṃ bhūtaṃ 
saṅkhataṃ palokadhammaṃ taṃ vata mā palujjī ’ti netaṃ ṭhānaṃ vijjatī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tena kho panāvuso samayena subhaddo nāma vuḍḍhapabbajito 
tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti. Atha kho āvuso subhaddo vuḍḍhapabbajito 
te bhikkhū etadavoca: “Alaṃ āvuso. Mā socittha. Mā paridevittha. Sumuttā 
mayaṃ tena mahāsamaṇena. Upaddutā ca mayaṃ homa ‘idaṃ vo kappati, 
idaṃ vo na kappatī ’ti. Idāni pana mayaṃ yaṃ icchissāma taṃ karissāma, 
yaṃ na icchissāma na taṃ karissāmā ”ti.  
                                                   
1 kusinārāyaṃ - Syā.       
2 chinnapātaṃ papatanti - Ma; chinnapādāva patanti - Syā. 3 paṭikacceva - Ma, Syā. 
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XI. CHƯƠNG LIÊN QUAN NĂM TRĂM VỊ:  
 

DUYÊN KHỞI CỦA VIỆC KẾT TẬP:  
 

1. Khi ấy, đại đức Mahākassapa đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các sư đệ, 
vào lúc ấy ta đang thực hiện cuộc hành trình đường xa từ Pāvā đi Kusinārā 
cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Này các sư đệ, 
khi ấy ta đã rời đường lộ rồi ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, có đạo 
sĩ lõa thể nọ sau khi nhận được bông hoa Mandārava ở Kusinārā đang thực 
hiện cuộc hành trình đường xa đi Pāvā. Này các sư đệ, ta đã nhìn thấy vị đạo 
sĩ lõa thể ấy đang đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy ta đã nói với vị đạo sĩ 
lõa thể ấy điều này: ‘Này đạo hữu, đạo hữu có biết bậc Đạo Sư của chúng tôi 
không?’ ‘Ồ đạo hữu, đúng vậy, tôi có biết. Hôm nay Sa-môn Gotama đã Vô 
Dư Niết Bàn được bảy ngày rồi. Do đó, tôi mới có được bông hoa Mandārava 
này.’  
 
 
 
 
 

2. Này các sư đệ, tại nơi ấy những tỳ khưu nào chưa đoạn tận ái dục, một 
số các vị đưa tay lên khóc than. Như thân cây bị đốn gãy, các vị ngã xuống lăn 
qua lăn lại (than rằng): “Đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn quá sớm, đấng Thiện 
Thệ Vô Dư Niết Bàn quá sớm, bậc Hữu Nhãn biến mất ở thế gian quá sớm.” 
Còn những tỳ khưu nào có ái dục đã được đoạn tận, các vị ấy có niệm, có sự 
tỉnh giác thời chấp nhận: “Các Pháp hữu vi là vô thường, bởi vì điều ấy có thể 
xảy ra ở đây.” Này các sư đệ, khi ấy ta đã nói với các tỳ khưu điều này: “Này 
các sư đệ, thôi đi! Chớ có buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Này các sư đệ, 
không phải điều ấy đã được đức Thế Tôn khuyến cáo là ngay với tất cả các vật 
thân yêu vừa ý đều có bản chất đa dạng, có bản chất không thật, có bản chất 
thay đổi? Này các sư đệ, bởi vì điều ấy có thể xảy ra ở đây, nghĩa là vật gì 
được sanh lên, tồn tại, rồi bị biến đổi thuận theo pháp thế gian, (nếu nghĩ 
rằng): ‘Mong sao vật ấy chớ có bị hư hoại,’ sự kiện này không thể có được!”  
 
 
 
 
 
 

3. Này các sư đệ, vào lúc bấy giờ có vị xuất gia lúc đã già tên Subhadda 
đang ngồi trong tập thể ấy. Này các sư đệ, khi ấy vị xuất gia lúc đã già 
Subhadda đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: “Này các vị, thôi đi! Chớ có 
buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Chúng ta được hoàn toàn thoát khỏi vị đại 
Sa-môn ấy rồi. Và chúng ta đã bị làm khó khăn rằng: ‘Điều này được phép 
cho các ngươi, điều này không được phép cho các ngươi.’ Giờ đây, điều gì 
chúng ta thích chúng ta sẽ làm điều ấy, điều gì chúng ta không thích chúng ta 
sẽ không làm điều ấy.”  
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Handa mayaṃ āvuso dhammañca vinayañca saṅgāyāma pure adhammo 
dippati dhammo paṭibāhīyati, pure avinayo dippati vinayo paṭibāhīyati, pure 
adhammavādino balavanto honti, dhammavādino dubbalā honti, pure 
avinayavādino balavanto honti, vinayavādino dubbalā hontī ”ti.  
 
 
 
 

“Tena hi bhante thero bhikkhū uccinatū ”ti. Atha kho āyasmā mahā-
kassapo ekenūnāni pañca arahantasatāni1 uccini. Bhikkhū āyasmantaṃ 
mahākassapaṃ etadavocuṃ: “Ayaṃ bhante āyasmā ānando kiñcāpi sekho 
abhabbo chandā dosā mohā bhayā agatiṃ gantuṃ. Bahū ca anena bhagavato 
santike dhammo ca vinayo ca pariyatto. Tena hi bhante thero āyasmantampi 
ānandaṃ uccinatū ”ti.  
 
 
 
 

4. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantampi ānandaṃ uccini. Atha 
kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kattha nu kho mayaṃ dhammañca 
vinayañca saṅgāyeyyāmā ”ti? Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Rājagahaṃ kho mahāgocaraṃ pahūtasenāsanaṃ. Yannūna mayaṃ 
rājagahe vassaṃ vasantā dhammañca vinayañca saṅgāyeyyāma. Na aññe 
bhikkhū rājagahe vassaṃ upagaccheyyun ”ti. Atha kho āyasmā mahākassapo 
saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me āvuso saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
saṅgho imāni pañca bhikkhusatāni sammanneyya rājagahe vassaṃ vasantā2 
dhammañca vinayañca saṅgāyituṃ. Na aññehi bhikkhūhi rājagahe vassaṃ 
vasitabban ’ti. Esā ñatti.  
 
 

 
Suṇātu me āvuso saṅgho. Saṅgho imāni pañcabhikkhusatāni sammannati 

rājagahe vassaṃ vasantā2 dhammañca vinayañca saṅgāyituṃ. Na aññehi 
bhikkhūhi rājagahe vassaṃ vasitabban ’ti. Yassāyasmato khamati imesaṃ 
pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ sammuti rājagahe vassaṃ vasantānaṃ3 
dhammañca vinayañca saṅgāyituṃ. Na aññehi bhikkhūhi rājagahe vassaṃ 
vasitabban ’ti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

 
Sammatāni4 saṅghena imāni pañcabhikkhusatāni rājagahe vassaṃ 

vasantā2 dhammañca vinayañca saṅgāyituṃ. Na aññehi bhikkhūhi rājagahe 
vassaṃ vasitabban ’ti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  
                                                   
1 ekenūna pañca-arahantasatāni - Ma, Syā, PTS.    3 vasantā - PTS. 
2 vasantāni - Ma, Syā.       4 sammatā - PTS. 
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Này các sư đệ, vậy chúng ta hãy trùng tụng Pháp và Luật trước khi điều 
phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.”  
 
 
 

- “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão hãy tuyển chọn các tỳ 
khưu.” Khi ấy, đại đức Mahākassapa đã tuyển chọn bốn trăm chín mươi chín 
vị A-la-hán. Các vị tỳ khưu đã nói với đại đức Mahākassapa điều này: - “Thưa 
ngài, vị đại đức Ānanda này tuy còn là bậc Hữu Học nhưng không thể nào bị 
chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi. Và vị này thuộc lòng nhiều 
Pháp và Luật từ đức Thế Tôn. Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão 
hãy tuyển chọn luôn cả đại đức Ānanda.”  
 
 
 

4. Khi ấy, đại đức Mahākassapa đã tuyển chọn luôn cả đại đức Ānanda. 
Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: - “Vậy chúng ta có thể 
trùng tụng Pháp và Luật ở nơi nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi 
ý điều này: “Thành Rājagaha quả là có khu vực khất thực rộng lớn, có nhiều 
chỗ trú ngụ; hay là chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư 
mùa mưa ở thành Rājagaha, các tỳ khưu khác không được đi đến an cư mùa 
mưa ở thành Rājagaha?” Sau đó, đại đức Mahākassapa đã thông báo đến hội 
chúng rằng: - “Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định năm trăm vị tỳ khưu 
này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rājagaha, 
‘các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành Rājagaha.’ Đây là lời 
đề nghị.  
 
 

 
Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định năm 

trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở 
thành Rājagaha, ‘các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành 
Rājagaha.’ Vị nào đồng ý việc chỉ định năm trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng 
Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rājagaha, ‘các tỳ khưu khác 
không được an cư mùa mưa ở thành Rājagaha’ xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên.  
 
 

 
Năm trăm vị tỳ khưu này đã được hội chúng chỉ định để trùng tụng Pháp 

và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rājagaha, ‘các tỳ khưu khác không 
được an cư mùa mưa ở thành Rājagaha.’ Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
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5. Atha kho therā bhikkhū rājagahaṃ agamaṃsu dhammañca vinayañca 
saṅgāyituṃ. Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā kho 
āvuso khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇaṃ vaṇṇitaṃ. Handa mayaṃ āvuso 
paṭhamaṃ māsaṃ khaṇḍaphullaṃ paṭisaṅkharoma. Majjhimaṃ māsaṃ 
sannipatitvā dhammañca vinayañca saṅgāyissāmā ”ti. Atha kho therā 
bhikkhū paṭhamaṃ māsaṃ khaṇḍaphullaṃ paṭisaṅkhariṃsu. Atha kho 
āyasmā ānando ‘sve sannipāto, na kho metaṃ patirūpaṃ yohaṃ sekho1 
samāno sannipātaṃ gaccheyyan ’ti bahudevarattiṃ kāyagatāya satiyā 
vītināmetvā rattiyā paccūsasamayaṃ ‘nipajjissāmī ’ti kāyaṃ āvajjesi.2 
Appattaṃ ca sīsaṃ bimbohanaṃ, bhūmito ca pādā muttā, etasmiṃ antare 
anupādāya āsavehi cittaṃ vimucci. Atha kho āyasmā ānando arahā samāno 
sannipātaṃ agamāsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Atha kho āyasmā mahākassapo saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me āvuso 
saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ āyasmantaṃ upāliṃ vinayaṃ 
puccheyyan ”ti. Āyasmā pi upāli saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me bhante 
saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ āyasmatā mahākassapena 
vinayaṃ puṭṭho vissajjeyyan ”ti. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ 
upāliṃ etadavoca: “Paṭhamaṃ āvuso upāli pārājikaṃ kattha paññattan ”ti? 
“Vesāliyaṃ bhante ”ti. “Kaṃ ārabbhā ”ti? “Sudinnaṃ kalandaputtaṃ 
ārabbhā ”ti. “Kismiṃ vatthusmin ”ti? “Methunadhamme ”ti. Atha kho 
āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ upāliṃ paṭhamassa pārājikassa 
vatthumpi pucchi, nidānampi pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi 
pucchi, anupaññattimpi pucchi, āpattimpi pucchi, anāpattimpi pucchi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. “Dutiyampanāvuso upāli pārājikaṃ kattha paññattan ”ti? “Rājagahe 
bhante ”ti. “Kaṃ ārabbhā ”ti? “Dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ ārabbhā ”ti. 
“Kasmiṃ vatthusmin ”ti? “Adinnādāne ”ti. Atha kho āyasmā mahākassapo 
āyasmantaṃ upāliṃ dutiyassa pārājikassa vatthumpi pucchi, nidānampi 
pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi pucchi, anupaññattimpi pucchi, 
āpattimpi pucchi, anāpattimpi pucchi.  

                                                   
1 sekkho - Ma, Syā.        2 āvaṭṭesi - Syā. 
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5. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến thành Rājagaha để trùng tụng 
Pháp và Luật. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã bàn bạc điều này: - “Này các 
đại đức, việc sửa chữa chỗ bị hư hỏng đã được đức Thế Tôn khen ngợi. Này 
các đại đức, vậy vào tháng thứ nhất chúng ta hãy sửa chữa những nơi bị hư 
hỏng; vào tháng giữa, chúng ta sẽ tụ họp lại rồi trùng tụng Pháp và Luật.” 
Sau đó vào tháng thứ nhất, các tỳ khưu trưởng lão đã sửa chữa chỗ bị hư 
hỏng. Khi ấy, đại đức Ānanda (nghĩ rằng): “Ngày mai là đại hội, việc ta sẽ đi 
đến đại hội khi còn là bậc Hữu Học thật là không thích đáng cho ta!” rồi đã 
trải qua gần trọn đêm với niệm trú ở thân, và trong đêm vào lúc hừng sáng 
(mới khởi ý rằng): “Ta sẽ nằm xuống” rồi nghiêng thân hình. Và vào lúc đầu 
chưa chạm gối, hai chân vừa mới giở lên khỏi mặt đất, và trong khoảng thời 
gian ấy tâm đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Sau đó, 
đại đức Ānanda đã đi đến đại hội, trong khi (đã) là vị A-la-hán.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Khi ấy, đại đức Mahākassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức Upāli về Luật.” Đại đức Upāli cũng đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahākassapa hỏi về 
Luật tôi sẽ trả lời.” Khi ấy, đại đức Mahākassapa đã hỏi đại đức Upāli điều 
này: - “Này sư đệ Upāli, điều pārājika thứ nhất đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesāli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Sudinna con 
trai của Kalanda.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc (thực hiện việc) đôi lứa.” Rồi 
đại đức Mahākassapa đã hỏi đại đức Upāli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên 
do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã 
hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pārājika thứ 
nhất.  
 
 
 
 
 
 
 

7. - “Này sư đệ Upāli, điều pārājika thứ nhì đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Rājagaha.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Dhaniya con 
trai người thợ đồ gốm.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc lấy vật không được cho.” 
Rồi đại đức Mahākassapa đã hỏi đại đức Upāli về câu chuyện, đã hỏi về 
nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định 
thêm, đã hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều 
pārājika thứ nhì.  
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“Tatiyampanāvuso upāli pārājikaṃ kattha paññattan ”ti? “Vesāliyaṃ 
bhante ”ti. “Kaṃ ārabbhā ”ti? “Sambahule bhikkhū ārabbhā ”ti? “Kismiṃ 
vatthusmin ”ti? “Manussaviggahe ”ti. Atha kho āyasmā mahā kassapo 
āyasmantaṃ upāliṃ tatiyassa pārājikassa vatthumpi pucchi, nidānampi 
pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi pucchi, anupaññattimpi pucchi, 
āpattimpi pucchi, anāpattimpi pucchi.  
 
 
 
 
 
 

“Catutthampanāvuso upāli pārājikaṃ kattha paññattan ”ti. “Vesāliyaṃ 
bhante ”ti. “Kaṃ ārabbhā ”ti? “Vaggumudātiriye bhikkhū ārabbhā ”ti? 
“Kismiṃ vatthusmin ”ti? “Uttarimanussadhamme ”ti. Atha kho āyasmā 
mahākassapo āyasmantaṃ upāliṃ catutthassa pārājikassa vatthumpi pucchi, 
nidānampi pucchi, puggalampi pucchi, paññattimpi pucchi, anupaññattimpi 
pucchi, āpattimpi pucchi, anāpattimpi pucchi, eteneva upāyena 
ubhatovibhaṅge1 pucchi, puṭṭho puṭṭho āyasmā upāli vissajjesi.  
 
 
 
 
 
 

8. Atha kho āyasmā mahākassapo saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me āvuso 
saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ ayasmantaṃ ānandaṃ 
dhammaṃ puccheyyan ”ti. Atha kho āyasmā ānando saṅghaṃ ñāpesi: 
“Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ āyasmatā 
mahākassapena dhammaṃ puṭṭho vissajjeyyan ”ti. Atha kho āyasmā 
mahākassapo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: “Brahmajālaṃ āvuso 
ānanda kattha bhāsitan ”ti? “Antarā ca bhante rājagahaṃ antarā ca 
nālandaṃ rājāgārake2 ambalaṭṭhikāyan ”ti.3 “Kaṃ ārabbhā ”ti? “Suppiyañca 
paribbājakaṃ brahmadattañca māṇavan ”ti. Atha kho āyasmā mahākassapo 
āyasmantaṃ ānandaṃ brahmajālassa nidānampi pucchi, puggalampi 
pucchi.  
 
 
 
 
 

“Sāmaññaphalaṃ panāvuso ānanda kattha bhāsitan ”ti? “Rājagahe 
bhante jīvakambavane ”ti. “Kena saddhin ”ti? “Ajātasattunā vedehiputtena 
saddhin ”ti. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmantaṃ ānandaṃ 
sāmaññaphalassa nidānampi pucchi, puggalampi pucchi, eteneva upāyena 
pañcapi nikāye pucchi, puṭṭho puṭṭho āyasmā ānando vissajjesi.  

                                                   
1 ubhatovinaye – Syā, PTS.  2 rājāgāre - Syā.   3 ambalaṭṭhikāyā ti - Ma, Syā.  
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- “Này sư đệ Upāli, điều pārājika thứ ba đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesāli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến nhiều vị tỳ 
khưu.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc tước đoạt mạng người.” Rồi đại đức 
Mahākassapa đã hỏi đại đức Upāli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pārājika thứ ba.  
 
 
 
 
 

- “Này sư đệ Upāli, điều pārājika thứ tư đã được quy định ở đâu?” - “Thưa 
ngài, ở Vesāli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudā.” - “Về sự việc gì?” - “Về pháp thượng nhân.” Rồi đại đức 
Mahākassapa đã hỏi đại đức Upāli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pārājika thứ tư. Bằng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahākassapa) đã hỏi về phần Luật Phân Tích 
của cả hai phái (tỳ khưu và tỳ khưu ni). Mỗi khi được hỏi, đại đức Upāli đã 
trả lời.  
 
 
 
 
 

8. Sau đó, đại đức Mahākassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi Ānanda về Pháp.” Khi ấy, đại đức Ānanda đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahākassapa hỏi về 
Pháp tôi sẽ trả lời.” Rồi đại đức Mahākassapa đã hỏi đại đức Ānanda điều 
này: - “Này sư đệ Ānanda, kinh Brahmajāla (Phạm Võng) đã được thuyết ở 
đâu?” - “Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalaṭṭhikā, ở khoảng giữa 
Rājagaha và Nālanda.” - “Liên quan đến ai?” - “Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya 
và thanh niên Brahmadatta.” Rồi đại đức Mahākassapa đã hỏi đại đức 
Ānanda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Brahmajāla.  
 
 
 
 
 
 

- “Này sư đệ Ānanda, kinh Sāmaññaphala (Sa-môn Quả) đã được thuyết 
ở đâu?” - “Thưa ngài, ở Rājagaha nơi vườn xoài của Jīvaka.” - “Với ai?” - “Với 
Ajātasattu con trai của Videhi.” Rồi đại đức Mahākassapa đã hỏi đại đức 
Ānanda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Sāmaññaphala. Bằng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahākassapa) đã hỏi về năm bộ Kinh. Mỗi 
khi được hỏi, đại đức Ānanda đã trả lời.  
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KHUDDĀNUKHUDDAKASIKKHĀPADAKATHĀ  
 

9. Atha kho āyasmā ānando there bhikkhū etadavoca: “Bhagavā maṃ 
bhante parinibbānakāle evamāha: ‘Ākaṅkhamāno ānanda saṅgho 
mamaccayena khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni samūhaneyyā’”ti. “Pucchi 
pana tvaṃ āvuso ānanda bhagavantaṃ katamāni pana bhante 
khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti. “Na kho ahaṃ bhante bhagavantaṃ 
pucchiṃ, katamāni pana bhante khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti.  
 
 
 
 
 
 

Ekacce therā evamāhaṃsu: “Cattāri pārājikāni ṭhapetvā avasesāni 
khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti. Ekacce therā evamāhaṃsu: “Cattāri 
pārājikāni ṭhapetvā terasa saṅghādisese ṭhapetvā avasesāni 
khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti. Ekacce therā evamāhaṃsu: “Cattāri 
pārājikāni ṭhapetvā terasa saṅghādisese ṭhapetvā dve aniyate ṭhapetvā 
avasesāni khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti. Ekacce therā 
evamāhaṃsu: “Cattāri pārājikāni ṭhapetvā terasa saṅghādisese ṭhapetvā dve 
aniyate ṭhapetvā tiṃsa nissaggiye pācittiye ṭhapetvā avasesāni 
khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti. Ekacce therā evamāhaṃsu: “Cattāri 
pārājikāni ṭhapetvā terasa saṅghādisese ṭhapetvā dve aniyate ṭhapetvā tiṃsa 
nissaggiye pācittiye ṭhapetvā dvenavuti pācittiye ṭhapetvā avasesāni 
khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti. Ekacce therā evamāhaṃsu: “Cattāri 
pārājikāni ṭhapetvā terasa saṅghādisese ṭhapetvā dve aniyate ṭhapetvā tiṃsa 
nissaggiye pācittiye ṭhapetvā dvenavuti pācittiye ṭhapetvā cattāro1 
pāṭidesanīye ṭhapetvā avasesāni khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ”ti.  
 
 
 
 
 
 

10. Atha kho āyasmā mahākassapo saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me āvuso 
saṅgho. Santamhākaṃ sikkhāpadāni gihīgatāni gihīnopi jānanti:2 ‘Idaṃ vo 
samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ kappati, idaṃ vo na kappatī ’ti. Sace mayaṃ 
khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni samūhanissāma bhavissanti vattāro: 
‘Dhūmakālikaṃ samaṇena gotamena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. 
Yāvimesaṃ satthā aṭṭhāsi tāvime sikkhāpadesu sikkhiṃsu. Yato imesaṃ 
satthā parinibbuto na dānime sikkhāpadesu sikkhantī ’ti. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho apaññattaṃ na paññāpeyya, paññattaṃ na 
samucchindeyya, yathā paññattesu sikkhāpadesu samādāya vatteyya. Esā 
ñatti.  

                                                   
1 cattāri - PTS. 
2 gihigatāni gihinopi jānanti - Ma, Syā; gihigatāni gihī pi no jānanti - PTS. 
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GIẢNG VỀ CÁC ĐIỀU HỌC NHỎ NHẶT VÀ ÍT QUAN TRỌNG: 
 

9. Sau đó, đại đức Ānanda đã nói với các tỳ khưu trưởng lão điều này: - 
“Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi như 
vầy: ‘Này Ānanda, khi ta không còn, hội chúng nếu muốn có thể bỏ đi các 
điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.’” - “Này sư đệ Ānanda, vậy ngươi có hỏi 
đức Thế Tôn: ‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các 
điều nào?’ không?” - “Thưa các ngài, tôi đã không hỏi đức Thế Tôn: ‘Bạch 
ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?’”  
 
 
 
 
 

Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pārājika, các điều 
còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói 
như vầy: - “Giữ lại bốn điều pārājika, giữ lại mười ba điều saṅghādisesa, các 
điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã 
nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pārājika, giữ lại mười ba điều saṅghādisesa, 
giữ lại hai điều aniyata, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pārājika, giữ lại 
mười ba điều saṅghādisesa, giữ lại hai điều aniyata, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiya pācittiya, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pārājika, giữ lại 
mười ba điều saṅghādisesa, giữ lại hai điều aniyata, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiya pācittiya, giữ lại chín mươi hai điều pācittiya, các điều còn lại là 
các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - 
“Giữ lại bốn điều pārājika, giữ lại mười ba điều saṅghādisesa, giữ lại hai 
điều aniyata, giữ lại ba mươi điều nissaggiya pācittiya, giữ lại chín mươi hai 
điều pācittiya, giữ lại bốn điều pāṭidesanīya, các điều còn lại là các điều học 
nhỏ nhặt và ít quan trọng.”  
 
 
 
 
 

10. Khi ấy, đại đức Mahākassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Có các điều học của chúng ta có 
liên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết rằng: ‘Điều này là được 
phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép.’ Nếu chúng 
ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói rằng: 
‘Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người 
được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn học tập 
các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ đây họ 
không còn học tập các điều học nữa.’ Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng không nên quy định thêm điều chưa được quy định, không 
nên bỏ đi điều đã được quy định, nên thọ trì và thực hành các điều học theo 
như đã được quy định. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me āvuso saṅgho. Santamhākaṃ sikkhāpadāni gihīgatāni 
gihīnopi jānanti: ‘Idaṃ vo samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ kappati. Idaṃ vo na 
kappatī ’ti. Sace mayaṃ khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni 
samūhanissāma, bhavissanti vattāro: ‘Dhūmakālikaṃ samaṇena gotamena 
sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Yāvimesaṃ satthā aṭṭhāsi tāvime 
sikkhāpadesu sikkhiṃsu. Yato imesaṃ satthā parinibbuto na dānime 
sikkhāpadesu sikkhantī ’ti. Saṅgho apaññattaṃ na paññāpeti, paññattaṃ na 
samucchindati, yathā paññattesu sikkhāpadesu samādāya vattati. 
Yassāyasmato khamati apaññattassa apaññapanā1 paññattassa 
asamucchedo, yathā paññattesu sikkhāpadesu samādāya vattanā, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Saṅgho apaññattaṃ na paññāpeti paññattaṃ na samucchindati, yathā 
paññattesu sikkhāpadesu samādāya vattati. Khamati saṅghassa, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 
 

11. Atha kho therā bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ: “Idaṃ te 
āvuso ānanda dukkaṭaṃ yaṃ tvaṃ bhagavantaṃ na pucchi: ‘Katamāni pana 
bhante khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ’ti. Desehi taṃ dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Ahaṃ kho bhante asatiyā2 bhagavantaṃ na pucchiṃ: ‘Katamāni pana 

bhante khuddānukhuddakāni sikkhāpadānī ’ti. Nāhantaṃ dukkaṭaṃ 
passāmi. Apicāyasmantānaṃ saddhāya desemi taṃ dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Idampi te āvuso ānanda dukkaṭaṃ yaṃ tvaṃ bhagavato vassikasāṭikaṃ 

akkamitvā sibbesi. Desehi taṃ dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Nāhaṃ kho bhante agāravena bhagavato vassikasāṭikaṃ akkamitvā 

sibbesiṃ. Nāhantaṃ dukkaṭaṃ passāmi. Apicāyasmantānaṃ saddhāya 
desemi taṃ dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Idampi te āvuso ānanda dukkaṭaṃ yaṃ tvaṃ mātugāmehi bhagavato 

sarīraṃ paṭhamaṃ vandāpesi. Tāsaṃ rodantīnaṃ bhagavato sarīraṃ 
assukena makkhitaṃ. Desehi taṃ dukkaṭan ”ti.  

                                                   
1 appaññattassa appaññapanā - Ma, Syā.    2 assatiyā - Ma. 
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Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Có các điều học của chúng 
ta có liên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết rằng: ‘Điều này là 
được phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép.’ Nếu 
chúng ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói 
rằng: ‘Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc 
người được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn 
học tập các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ 
đây họ không còn học tập các điều học nữa.’ Hội chúng không quy định thêm 
điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, thọ trì và thực 
hành các điều học theo như đã được quy định. Đại đức nào đồng ý việc không 
quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, 
thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi 
điều đã được quy định, thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được 
quy định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.”  
 
 
 

11. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức Ānanda điều này: - 
“Này sư đệ Ānanda, đây là tội dukkaṭa cho ngươi về việc ngươi đã không hỏi 
đức Thế Tôn rằng: ‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là 
các điều nào?’ Ngươi hãy trình báo tội dukkaṭa ấy.”  
 
 

- “Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi đức Thế Tôn rằng: 
‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?’ Tôi 
không nhìn thấy tội dukkaṭa ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukkaṭa ấy.”  
 
 

- “Này sư đệ Ānanda, đây cũng là tội dukkaṭa cho ngươi về việc ngươi đạp 
lên y tắm mưa của đức Thế Tôn rồi may. Ngươi hãy trình báo tội dukkaṭa 
ấy.”  
 
 

- “Thưa các ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi đã đạp lên y tắm 
mưa của đức Thế Tôn rồi may. Tôi không nhìn thấy tội dukkaṭa ấy, nhưng vì 
niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkaṭa ấy.”  
 
 

- “Này sư đệ Ānanda, đây cũng là tội dukkaṭa cho ngươi về việc ngươi cho 
phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của đức Thế Tôn trước tiên; trong khi họ 
khóc lóc nhục thân của đức Thế Tôn đã bị lấm lem bởi nước mắt. Ngươi hãy 
trình báo tội dukkaṭa ấy.”  
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“Ahaṃ kho bhante ‘māyimā1 vikāle ahesun ’ti mātugāmehi bhagavato 
sarīraṃ paṭhamaṃ vandāpesiṃ. Nāhantaṃ dukkaṭaṃ passāmi. 
Apicāyasmantānaṃ saddhāya desemi taṃ dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Idampi te āvuso ānanda dukkaṭaṃ yaṃ tvaṃ bhagavatā oḷārike nimitte 

kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne na bhagavantaṃ yāci: ‘Tiṭṭhatu 
bhagavā kappaṃ. Tiṭṭhatu sugato kappaṃ bahujanahitāya bahujanasukhāya 
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānan ’ti. Desehi taṃ 
dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Ahaṃ kho bhante mārena pariyuṭṭhitacitto na bhagavantaṃ yāciṃ: 

‘Tiṭṭhatu bhagavā kappaṃ. Tiṭṭhatu sugato kappaṃ bahujanahitāya 
bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānan 
’ti. Nāhantaṃ dukkaṭaṃ passāmi. Apicāyasmantānaṃ saddhāya desemi taṃ 
dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Idampi te āvuso ānanda dukkaṭaṃ yaṃ tvaṃ mātugāmassa 

tathāgatappavedite dhammavinaye pabbajjaṃ ussukkaṃ akāsi. Desehi taṃ 
dukkaṭan ”ti.  
 

 
“Ahaṃ kho bhante ayaṃ mahāpajāpatī gotamī bhagavato mātucchā 

āpādikā posikā khīrassa dāyikā bhagavantaṃ janettiyā kālakatāya2 thaññaṃ 
pāyesī ’ti mātugāmassa tathāgatappavedite dhammavinaye pabbajjaṃ 
ussukkaṃ akāsiṃ. Nāhantaṃ dukkaṭaṃ passāmi. Apicāyasmantānaṃ 
saddhāya desemi taṃ dukkaṭan ”ti.  
 

 
12. Tena kho pana samayena āyasmā purāṇo dakkhiṇāgirismiṃ cārikaṃ 

carati mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi. Atha 
kho āyasmā purāṇo therehi bhikkhūhi dhamme ca vinaye ca saṃgīte 
dakkhiṇāgirismiṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena rājagahaṃ yena 
veḷuvanaṃ kalandakanivāpo yena therā bhikkhū tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā therehi bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammoditvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ purāṇaṃ therā bhikkhū 
etadavocuṃ: “Therehi āvuso purāṇa, dhammo ca vinayo ca saṃgīto. Upehi 
taṃ saṃgītin ”ti. “Susaṃgītāvuso therehi3 dhammo ca vinayo ca. Api ca 
yatheva mayā bhagavato sammukhā sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ 
tathevāhaṃ dhāressāmī ”ti.  
                                                   
1 māyimāsaṃ - Ma;      2 kālaṅkatāya - Ma, PTS. 
   mā yimā - PTS.      3 therehi bhikkhūhi - Syā.  
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- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): ‘Những người nữ này không nên ở lại vào 
ban đêm,’ nên tôi đã cho phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của đức Thế Tôn 
trước tiên. Tôi không nhìn thấy tội dukkaṭa ấy, nhưng vì niềm tin đối với các 
đại đức tôi xin trình báo tội dukkaṭa ấy.”  

 
- “Này sư đệ Ānanda, đây cũng là tội dukkaṭa cho ngươi về việc trong khi 

được ra dấu hiệu rõ ràng, trong khi được làm biểu hiện rõ rệt bởi đức Thế 
Tôn, ngươi đã không cầu khẩn đức Thế Tôn rằng: ‘Xin đức Thế Tôn hãy tồn 
tại trọn kiếp, xin đấng Thiện Thệ hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều 
người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn 
hoá, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư Thiên và nhân loại.’ Ngươi hãy trình 
báo tội dukkaṭa ấy.”  

 
- “Thưa các ngài, vì tâm đã bị Ma Vương ám ảnh nên tôi đã không cầu 

khẩn đức Thế Tôn rằng: ‘Xin đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng 
Thiện Thệ Tôn hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc 
cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, vì sự lợi ích, vì 
sự an lạc của chư Thiên và nhân loại.’ Tôi không nhìn thấy tội dukkaṭa ấy, 
nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkaṭa ấy.”  

 
- “Này sư đệ Ānanda, đây cũng là tội dukkaṭa cho ngươi về việc ngươi đã 

nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai 
công bố. Ngươi hãy trình báo tội dukkaṭa ấy.”  

 
- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): ‘Bà Mahāpajāpatī Gotamī này là dì ruột của 

đức Thế Tôn, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, khi 
người mẹ ruột qua đời bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa’ nên tôi đã nỗ lực cho 
sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. Tôi 
không nhìn thấy tội dukkaṭa ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukkaṭa ấy.”  

 
12. Vào lúc bấy giờ, đại đức Purāṇa đi du hành ở Dakkhiṇāgiri1 cùng với 

đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Khi ấy, trong lúc Pháp và 
Luật đang được trùng tụng bởi các tỳ khưu trưởng lão, đại đức Purāṇa sau 
khi trú ở Dakkhiṇāgiri theo như ý thích đã đi đến thành Rājagaha, Veḷuvana, 
nơi nuôi dưỡng các con sóc, chỗ các tỳ khưu trưởng lão, sau khi đến đã thân 
thiện chào hỏi các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức 
Purāṇa đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức 
Purāṇa điều này: - “Này đại đức Purāṇa, Pháp và Luật đã được trùng tụng 
bởi các vị trưởng lão. Ngươi hãy hành theo sự trùng tụng ấy.” - “Này các đại 
đức, Pháp và Luật đã được các vị trưởng lão trùng tụng một cách tốt đẹp. Tuy 
nhiên, tôi chỉ ghi nhận chính những gì tôi đã được nghe từ miệng và đã được 
thọ lãnh từ miệng của đức Thế Tôn thôi.”  

                                                   
1 Dakkhiṇāgiri là tên của ngọn núi ở phía nam thành Rājagaha và cũng có nghĩa Việt là ‘ngọn 
núi ở phía nam’ (ND). 



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2            Pañcasatikakkhandhakaṃ 

 558

BRAHMADAṆḌAKATHĀ  
 

13. Atha kho āyasmā ānando there bhikkhū etadavoca: “Bhagavā maṃ 
bhante parinibbānakāle evamāha: ‘Tenahānanda saṅgho mamaccayena 
channassa bhikkhuno brahmadaṇḍaṃ āṇāpetū ’”ti. “Pucchi pana tvaṃ āvuso 
ānanda bhagavantaṃ katamo ca pana bhante brahmadaṇḍo ”ti. “Pucchiṃ 
kho ahaṃ bhante bhagavantaṃ ‘katamo pana bhante brahmadaṇḍo ’ti. 
‘Channo ānanda bhikkhū yaṃ iccheyya taṃ vadeyya. Bhikkhūhi channo 
bhikkhu neva vattabbo, na ovaditabbo, nānusāsitabbo ’”ti.1 “Tenahāvuso 
ānanda tvaññeva channassa bhikkhuno brahmadaṇḍaṃ āṇāpehī ”ti.  
 
 
 

“Kathāhaṃ bhante channassa bhikkhuno brahmadaṇḍaṃ āṇāpemi? 
Caṇḍo so bhikkhu pharuso ”ti. “Tenahāvuso ānanda bahukehi bhikkhūhi 
saddhiṃ gacchāhī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā ānando therānaṃ 
bhikkhūnaṃ paṭissutvā mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi 
bhikkhusatehi nāvāya kosambiṃ ujjavi,2 nāvāya paccorohitvā rañño 
udenassa uyyānassa avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.  
 
 
 

14. Tena kho pana samayena rājā udeno uyyāne paricāreti3 saddhiṃ 
orodhena.4 Assosi kho rañño udenassa orodho: “Amhākaṃ kira ācariyo ayyo 
ānando uyyānassa avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisinno ”ti. Atha kho 
rañño udenassa orodho rājānaṃ udenaṃ etadavoca: “Amhākaṃ kira deva 
ācariyo ayyo ānando uyyānassa avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisinno. 
Icchāma mayaṃ deva ayyaṃ ānandaṃ passitun ”ti. “Tena hi tumhe 
samaṇaṃ ānandaṃ passathā ”ti.5  
 
 
 

Atha kho rañño udenassa orodho yenāyasmā ānando tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rañño udenassa orodhaṃ āyasmā ānando 
dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha 
kho rañño udenassa orodho āyasmatā ānandena dhammiyā kathāya 
sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito āyasmato ānandassa 
pañca-uttarāsaṅgasatāni pādāsi. Atha kho rañño udenassa orodho āyasmato 
ānandassa bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā āyasmantaṃ 
ānandaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena rājā udeno tenupasaṅkami.  

                                                   
1 na anusāsitabbo ti - Syā.  
2 nāvāya ujjavanikāya kosambiṃ ujjavi, nāvāya paccorohitvā - Ma;  
   nāvāya gantvā kosambiṃ ujjavanikāya nāvāya paccorohitvā - Syā;  
   nāvāya ujjavanikāya kosambiyā paccorohitvā - PTS. 
3 paricāresi - Ma, PTS; parivārehi - Syā.  
4 orodhena paṭivasati - Syā.  5 tena hi samaṇaṃ ānandaṃ passathā ti - Syā.  
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GIẢNG VỀ HÌNH PHẠT PHẠM THIÊN:  
 

13. Sau đó, đại đức Ānanda đã nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: 
- “Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi 
như vầy: ‘Này Ānanda, chính vì điều ấy khi ta không còn, hội chúng hãy áp 
đặt hình phạt Phạm Thiên1 đối với tỳ khưu Channa.’” - “Này sư đệ Ānanda, 
vậy ngươi có hỏi đức Thế Tôn: ‘Bạch ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như 
thế nào’ không?” - “Thưa các ngài, quả tôi đã hỏi đức Thế Tôn rằng: ‘Bạch 
ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như thế nào?’ ‘Này Ānanda, tỳ khưu 
Channa muốn điều gì thì có thể nói điều ấy, còn các tỳ khưu không được nói 
chuyện, không được nhắc nhở, không được chỉ dạy tỳ khưu Channa.’” - “Này 
sư đệ Ānanda, chính vì điều ấy chính sư đệ hãy áp đặt hình phạt Phạm Thiên 
đối với tỳ khưu Channa.”  
 

 
- “Thưa các ngài, làm thế nào tôi áp đặt hình phạt Phạm Thiên đối với tỳ 

khưu Channa được? Vị tỳ khưu ấy dữ tợn và thô lỗ.” - “Này sư đệ Ānanda, 
chính vì điều ấy ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Thưa các ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ānanda ngheo theo các tỳ khưu trưởng lão đã cùng với đại 
chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu đáp thuyền ngược giòng 
nước đi Kosambi. Sau khi rời thuyền, đại đức Ānanda đã ngồi xuống ở gốc 
cây nọ không xa vườn thượng uyển của đức vua Udena.  
 

 
14. Vào lúc bấy giờ, đức vua Udena đi dạo quanh tại công viên cùng với 

đám hầu thiếp. Đám hầu thiếp của đức vua Udena đã nghe rằng: “Nghe nói 
giáo thọ sư của chúng ta là ngài Ānanda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa 
công viên lắm.” Khi ấy, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã tâu với đức vua 
Udena điều này: - “Tâu chúa thượng, nghe nói giáo thọ sư của chúng tôi là 
ngài Ānanda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa công viên lắm. Tâu chúa 
thượng, chúng tôi muốn viếng thăm ngài Ānanda.” - “Chính vì điều ấy, các 
khanh hãy thăm viếng Sa-môn Ānanda.”  
 

 
Sau đó, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ānanda, 

sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Ānanda rồi ngồi xuống một bên. Khi đám hầu 
thiếp ấy đã ngồi xuống một bên, đại đức Ānanda đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đám hầu thiếp của đức vua Udena 
bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Ānanda chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đám hầu thiếp của 
đức vua Udena đã dâng lên đại đức Ānanda năm trăm thượng y. Sau đó, khi 
đã được hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của đại đức Ānanda, đám hầu thiếp 
của đức vua Udena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Ānanda, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi trở về lại đức vua Udena.  

                                                   
1 Brahmadaṇḍa (hình phạt Phạm Thiên): từ này đã được dịch âm là Phạm Đàn (ND). 
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Addasā kho rājā udeno orodhaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna 
orodhaṃ etadavoca: “Api nu tumhe samaṇaṃ ānandaṃ passitthā ”ti. 
“Apassimhā kho mayaṃ deva ayyaṃ ānandan ”ti. “Api nu tumhe1 samaṇassa 
ānandassa kiñci adatthā ”ti. “Adamhā kho mayaṃ deva ayyassa ānandassa 
pañca-uttarāsaṅgasatānī ”ti. Rājā udeno ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ 
hi nāma samaṇo ānando tāva bahuṃ cīvaraṃ paṭiggahessati. Dussavaṇijjaṃ 
vā samaṇo ānando karissati paggāhikasālaṃ vā pasāressatī ”ti?  
 
 
 

15. Atha kho rājā udeno yenāyasmā ānando tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmatā ānandena saddhiṃ sammodi. Sammodanīyaṃ 
kathaṃ sārāṇīyaṃ2 vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
rājā udeno āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: “Āgamā nu khodha3 bho 
ānanda amhākaṃ orodho ”ti.  

“Āgamā kho tedha4 mahārāja orodho ”ti.  

 
“Api pana5 bhoto ānandassa kiñci adāsī ”ti.  
“Adāsi kho me mahārāja pañca-uttarāsaṅgasatānī ”ti.  

 
“Kimpana bhavaṃ ānando tāva bahuṃ cīvaraṃ karissatī ”ti?  
“Ye pana te6 mahārāja bhikkhū dubbalacīvarā tehi saddhiṃ 

saṃvibhajissāmī ”ti.  

 
“Yāni kho pana bho ānanda porāṇakāni dubbalacīvarāni tāni kathaṃ 

karissathā ”ti?  
“Tāni mahārāja uttarattharaṇaṃ karissāmā ”ti.  

 
“Yāni pana bho ānanda porāṇakāni uttarattharaṇāni tāni kathaṃ 

karissathā ”ti.  
“Tāni mahārāja bhisicchaviyo karissāmā ”ti.  

 
“Yāni pana4 bho ānanda porāṇakā bhisicchaviyo tā kathaṃ karissathā ”ti?  
“Tā mahārāja bhummattharaṇaṃ karissāmā ”ti.  

 
“Yāni pana bho ānanda porāṇakāni bhummattharaṇāni tāni kathaṃ 

karissathā ”ti?  
“Tāni mahārāja pādapuñchaniyo karissāmā ”ti.  

 
“Yā pana bho ānanda porāṇakā pādapuñchaniyo tā kathaṃ karissathā 

”ti?  
                                                   
1 api pana tumhe - PTS.   4 āgamāsi kho te idha - Ma;  
2 sāraṇīyaṃ - Ma, PTS.      āgamā kho te mahārāja orodhoti - Syā.  
3 āgatā nu khvidha - Ma.   5 apica pana - Syā.  6 ye te - Ma, Syā, PTS. 
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Đức vua Udena đã nhìn thấy đám hầu thiếp đang đi lại từ đàng xa, sau khi 
nhìn thấy đã nói với đám hầu thiếp điều này: - “Thế các khanh có viếng thăm 
Sa-môn Ānanda không vậy?” - “Tâu chúa thượng, chúng tôi đã viếng thăm 
ngài Ānanda.” - “Thế các khanh đã dâng vật gì cho Sa-môn Ānanda vậy?” - 
“Tâu chúa thượng, chúng tôi đã dâng cho ngài Ānanda năm trăm thượng y.” 
Đức vua Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Sa-môn Ānanda 
lại thọ lãnh quá nhiều y như vậy? Không lẽ Sa-môn Ānanda sẽ làm nhà buôn 
vải hay bày ra gian hàng tơ lụa?”  
 
 

15. Sau đó, đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ānanda, sau khi đến đã 
bày tỏ sự thân thiện với đại đức Ānanda, sau khi trao đổi lời xã giao thân 
thiện đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Udena đã 
nói với đại đức Ānanda điều này: - “Thưa ngài Ānanda, có phải đám hầu 
thiếp của chúng tôi đã đến đây?”  

- “Tâu đại vương, đám hầu thiếp của ngài đã đến đây.”  
 
 

- “Vậy chớ họ đã dâng vật gì đến ngài Ānanda?”  
- “Tâu đại vương, họ đã dâng đến tôi năm trăm thượng y.”  

 
 

- “Vậy chớ ngài Ānanda sẽ làm gì với nhiều y đến thế?”  
- “Tâu đại vương, các vị tỳ khưu nào có y bị tàn tạ tôi sẽ chia sẻ với các vị 

ấy.”  
 
 

- “Thưa ngài Ānanda, vậy các vị sẽ làm gì với những y cũ và tàn tạ?”  
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm khăn trải.”  

 
 

- “Thưa ngài Ānanda, vậy các vị sẽ làm gì với những khăn trải bị cũ đi?”  
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm vải bọc nệm.”  

 
 

- “Thưa ngài Ānanda, vậy các vị sẽ làm gì với những vải bọc nệm bị cũ đi?”  
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm thảm lót sàn.”  

 
 

- “Thưa ngài Ānanda, vậy các vị sẽ làm gì với những thảm lót sàn bị cũ 
đi?”  

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ chùi chân.”  
 
 

- “Thưa ngài Ānanda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ chùi chân bị cũ 
đi?”  
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“Tā mahārāja rajoharaṇaṃ karissāmā ”ti.  
 
 

“Yāni pana bho ānanda porāṇakāni rajoharaṇāni tāni kathaṃ karissathā 
”ti?  
 
 

“Tāni mahārāja koṭṭetvā cikkhallena madditvā paribhaṇḍaṃ limpissāmā 
”ti.  
 
 
 

Atha kho rājā udeno ‘sabbevime samaṇā sakyaputtiyā yoniso upanenti. 
Na kulavaṃ1 gamentī ’ti āyasmato ānandassa aññānipi pañca dussasatāni 
pādāsi. Ayaṃ carahi āyasmato ānandassa paṭhamaṃ cīvarabhikkhā2 uppajji 
cīvarasahassaṃ.  
 
 
 

16. Atha kho āyasmā ānando yena ghositārāmo tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho āyasmā channo yena āyasmā 
ānando tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ channaṃ āyasmā 
ānando etadavoca: “Saṅghena te āvuso channa brahmadaṇḍo āṇatto ”ti.3 
“Katamo pana bhante ānanda brahmadaṇḍo ”ti?4  
 
 
 
 

“Tvaṃ āvuso channa bhikkhū5 yaṃ iccheyyāsi taṃ vadeyyāsi. Bhikkhūhi 
tvaṃ neva vattabbo na ovaditabbo nānusāsitabbo ”ti. “Nanvāhaṃ bhante 
ānanda hato ettāvatā yatohaṃ bhikkhūhi neva vattabbo na ovaditabbo 
nānusāsitabbo ”ti tattheva mucchito papati.6  
 
 
 
 

17. Atha kho āyasmā channo brahmadaṇḍena aṭṭīyamāno harāyamāno 
jigucchamāno eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme 
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsi. Khīṇā jāti, vusitaṃ 
brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsi. 
Aññataro ca panāyasmā channo arahataṃ ahosi.  

                                                   
1 kulāvaṃ - PTS.     4 brahmadaṇḍo āṇāpito ti - Ma. 
2 cīvarabhikkhā cīvaraparikkhāro - Syā.   5 bhikkhu - Syā. 
3 āṇāpito ti - Ma, PTS.      6 papato - Ma.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2              Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 

 563

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ lau bụi.”  
 

 
- “Thưa ngài Ānanda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ lau bụi bị cũ đi?”  

 

 
- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ nghiền nhỏ chúng ra trộn với bùn đất rồi 

trét làm bục nền xung quanh.”  
 
 
 

Khi ấy đức vua Udena (khởi ý rằng): ‘Chính tất cả các Sa-môn Thích tử 
này xử sự hợp lý, không phung phí kiểu trưởng giả’ rồi đã dâng lên đại đức 
Ānanda năm trăm xấp vải khác nữa. Như vậy, đây là lần đầu tiên vật thí về y 
đã phát sanh đến đại đức Ānanda một ngàn y.  
 
 
 

16. Sau đó, đại đức Ānanda đã đi đến tu viện Ghosita, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đại đức Channa đã đi đến gặp đại 
đức Ānanda, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Ānanda rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đại đức Channa đã ngồi xuống một bên, đại đức Ānanda đã nói với đại 
đức Channa điều này: - “Này sư đệ Channa, hội chúng đã áp đặt hình phạt 
Phạm Thiên đối với sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ānanda, vậy hình phạt Phạm 
Thiên là như thế nào?”  
 
 
 

- “Này sư đệ Channa, điều gì sư đệ muốn với các tỳ khưu thì sư đệ có thể 
nói điều ấy. Còn các tỳ khưu chẳng những không được nói chuyện, còn không 
được nhắc nhở, không được giảng dạy sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ānanda, như 
vậy không phải sư đệ đã bị giết chết hay sao, bởi vì các tỳ khưu chẳng những 
không được nói chuyện, còn không được nhắc nhở, không được giảng dạy sư 
đệ nữa?” rồi bị ngất xỉu ngã xuống ngay tại chỗ ấy.  
 
 
 

17. Sau đó, trong khi bị dằn vặt bởi hình phạt Phạm Thiên, trong khi bị 
tủi hổ, trong khi nhờm gớm, đại đức Channa một mình đã tách riêng, rồi 
trong khi sống không bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm nên chẳng 
bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào thắng trí của mình đã 
chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì 
mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất 
gia một cách chân chánh sống không nhà. Vị ấy đã biết rằng: “Sự tái sanh đã 
cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải 
làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức 
Channa đã trở thành vị A-la-hán.  
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Atha kho āyasmā channo arahattaṃ patto yenāyasmā ānando 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: 
“Paṭippassambhehi dāni1 me bhante ānanda brahmadaṇḍan ”ti. “Yadaggena 
tayā āvuso channa arahattaṃ sacchikataṃ tadaggena te brahmadaṇḍo 
paṭippassaddho ”ti.  
 

Imāya kho pana vinayasaṃgītiyā pañca bhikkhusatāni anūnāni 
anadhikāni ahesuṃ. Tasmā ayaṃ vinayasaṅgīti pañcasatikāti2 vuccatī ”ti.  
 

Pañcasatikakkhandhakaṃ ekādasamaṃ.  
 

***** 
 

Imamhi khandhake vatthu tevīsati.  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Parinibbutamhi sambuddhe thero kassapasavhayo 
āmantayī bhikkhugaṇaṃ saddhammamanupālako.  

 
2.  Pāvāyaddhānamaggamhi subhaddena paveditaṃ 

saṅgāyissāma saddhammaṃ adhammo pure dippati.  
 

3.  Ekenūnapañcasataṃ ānandampi ca uccini 
dhammavinayasaṅgītiṃ vasanto3 guhamuttame.  

 
4.  Upāliṃ vinayaṃ pucchi suttantānandapaṇḍitaṃ 

piṭakaṃ tīṇi saṅgītiṃ4 akaṃsu jinasāvakā.  
 

5.  Khuddānukhuddakā5 nānā yathā paññatti vattanā 
na pucchi akkamitvā ca6 vandāpesi na yāci ca 
pabbajjaṃ mātugāmassa saddhāya dukkaṭāni me.  

 
6.  Purāṇo brahmadaṇḍaṃ ca orodhā udenena saha 

tāva bahū dubbalaṃ ca uttarattharaṇā bhisi.  
 

7.  Bhummattharaṇā puñchaniyo rajo cikkhallamaddanā 
sahassacīvaruppajji paṭhamānandasavhayā.  

 
8.  Tajjito brahmadaṇḍena catusaccaṃ apāpuṇi 

vasībhūtā pañcasatā tasmā pañcasatī iti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 paṭippassambhehīdāni - Syā.   5 khuddānukhuddake - Ma, PTS. 
2 pañcasatī ti - PTS.    6 akkamitvāna - Ma;  
3 vassanto - PTS.      akkamitvāpi - Syā;  
4 saṅgītaṃ - Syā.      akkamitvā - PTS.  
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Sau đó, khi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán đại đức Channa đã đi đến gặp 
đại đức Ānanda, sau khi đến đã nói với đại đức Ānanda điều này: - “Thưa sư 
huynh Ānanda, hôm nay xin hãy thu hồi hình phạt Phạm Thiên cho đệ.” - 
“Này sư đệ Channa, kể từ khi sư đệ chứng ngộ phẩm vị A-la-hán, kể từ thời 
điểm ấy hình phạt Phạm Thiên của sư đệ đã được thu hồi.”  
 

Trong cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện năm trăm vị tỳ khưu, không 
thiếu không dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là “Liên quan năm 
trăm vị.”  

Chương Liên Quan Năm Trăm Vị là thứ mười một. 
 

***** 
 

Trong chương này gồm có hai mươi ba sự kiện.  
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Khi đấng Toàn Giác đã Vô Dư Niết Bàn, vị trưởng lão tên Kassapa, 
người bảo vệ chánh Pháp, đã bảo với nhóm tỳ khưu rằng:  
 

2. Trong cuộc hành trình đường xa từ Pāvā, có điều đã được phát biểu 
bởi Subhadda. Chúng ta hãy trùng tụng Chánh Pháp trước khi phi Pháp 
phát triển.  
 

3. Năm trăm còn thiếu một, và vị ấy đã chọn cả Ānanda, cuộc kết tập về 
Pháp và Luật, trong khi cư trú ở hang động tối thượng.  
 

4. Vị ấy đã hỏi Upāli về Luật, (đã hỏi) bậc trí Ānanda về Kinh. Các vị đệ 
tử của đấng Chiến Thắng đã thực hiện việc kết tập Tam Tạng.  
 

5. Các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, nhiều loại, sự thực hành theo 
như sự quy định, vị đã không hỏi, và đã đạp lên, đã cho đảnh lễ, và đã 
không cầu khẩn, việc xuất gia cho người nữ, các tội dukkaṭa của tôi là vì 
niềm tin.  
 

6. Vị Purāṇa, và hình phạt Phạm Thiên, các hầu thiếp cùng với đức vua 
Udena, như vậy quá nhiều, và bị tàn tạ, các khăn trải, và vải bọc nệm.  
 

7. Các thảm lót sàn, các giẻ chùi chân, lau bụi, trộn với bùn đất, vị đã 
phát sanh một ngàn y lần đầu có tên gọi là Ānanda.  
 

8. Bị sợ hãi bởi hình phạt Phạm Thiên, vị đã đạt được bốn Chân Lý, các 
vị có năng lực là năm trăm, vì thế gọi là “Năm Trăm Vị.” 
 

--ooOoo-- 
 




