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1. Upajjhāyena bhikkhave, saddhivihārikamhi sammā vattitabbaṃ. 
Tatrāyaṃ sammāvattanā: Upajjhāyena bhikkhave, saddhivihāriko 
saṅgahetabbo anuggahetabbo uddesena paripucchāya ovādena anusāsaniyā.  
 
 

 
2. Sace upajjhāyassa patto hoti, saddhivihārikassa patto na hoti, 

upajjhāyena saddhivihārikassa patto dātabbo, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti 
nu kho saddhivihārikassa patto uppajjīyethā ”ti?1  
 
 

 
3. Sace upajjhāyassa cīvaraṃ hoti, saddhivihārikassa cīvaraṃ na hoti, 

upajjhāyena saddhivihārikassa cīvaraṃ dātabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ uppajjīyethā ”ti?  
 
 

 
4. Sace upajjhāyassa parikkhāro hoti, saddhivihārikassa parikkhāro na 

hoti, upajjhāyena saddhivihārikassa parikkhāro dātabbo, ussukkaṃ vā 
kātabbaṃ: “Kinti nu kho saddhivihārikassa parikkhāro uppajjīyethā ”ti?  
 
 

 
5. Sace saddhivihāriko gilāno hoti, kālasseva vuṭṭhāya dantakaṭṭhaṃ 

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

 
6. 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 niḍḍahitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharantena 
caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussādetvā cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ: “Mā majjhe 
bhaṅgo ahosī ”ti. Obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.  

                                                   
1 uppajjiyethā ti - Ma, Syā, PTS. 
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1. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với người đệ tử. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: 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.  
 
 
 
 

2. 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?”  
 
 
 
 

3. 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?”  
 
 
 
 

4. 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?” 
 
 
 
 

5. 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. 
 
 
 
 

6. 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. Nên đi ra 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.  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 108

7. Sace piṇḍapāto hoti, saddhivihāriko ca bhuñjitukāmo hoti, udakaṃ 
datvā piṇḍapāto upanāmetabbo. Saddhivihāriko pānīyena pucchitabbo. 
Bhuttāvissa udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena pattaṃ dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe 
otāpetabbo. Na ca uṇhe patto niḍḍahitabbo.  
 
 
 
 

8. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena 
pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhā mañcaṃ vā heṭṭhā pīṭhaṃ vā 
parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitāya bhūmiyā patto 
nikkhipito. Cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena 
hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ orato 
bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 
 
 

9. Saddhivihārikamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ 
pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ. Sace so deso uklāpo hoti, so 
deso sammajjitabbo. Sace saddhivihāriko nahāyitukāmo hoti, nahānaṃ 
paṭiyādetabbaṃ. Sace sītena attho hoti, sītaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena 
attho hoti, uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ.  
 
 
 
 

10. 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.  
 
 
 
 

11. Udakepi saddhivihārikassa parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena 
paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ vodakaṃ katvā nivāsetvā saddhi-
vihārikassa gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ. Nivāsanaṃ dātabbaṃ. Saṅghāṭi 
dātabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññā-
petabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. 
Saddhivihāriko pānīyena pucchitabbo. Yasmiṃ vihāre saddhivihāriko 
viharati, sace so vihāro uklāpo hoti, sace ussahati sodhetabbo.  
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7. 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.  
 
 
 
 

8. 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 chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống 
 
 
 
 

9. 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. 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.  
 
 
 
 

10. 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 để xuống 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.  
 
 
 
 

11. 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 nên làm sạch sẽ.  
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12. 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.  
 
 
 
 

13. Kheḷamallako nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Apassena-
phalakaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ 
yathāpaññattaṃ sallakkhetvā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Sace 
vihāre santānakaṃ hoti, ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. Ālokasandhi-
kaṇṇabhāgā pamajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti kaṇṇakitā hoti, 
coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kāḷavaṇṇakatā bhūmi kaṇṇakitā 
hoti, coḷakaṃ temetvā pīletvā sammajjitabbā. Sace akatā hoti bhūmi, 
udakena paripphosetvā sammajjitabbā: “Mā vihāro rajena ūhaññī ”ti.  
 
 
 
 

14. Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ 
otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. 
Mañcapaṭipādakā otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne ṭhapetabbā. 
Mañco otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃ-
santena asaṃghaṭṭentena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathāpaññattaṃ 
paññāpetabbo. Pīṭhaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ katvā 
sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā 
yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Bhisibimbohanaṃ otāpetvā sodhetvā 
papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Nīsīdana-
paccattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ 
paññāpetabbaṃ. Kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne 
ṭhapetabbo. Apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne 
ṭhapetabbaṃ.  
 
 
 
 
 

15. 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.  
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12. 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. 
 
 
 
 

13. 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 nền không được 
thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không nên để trú xá bị tràn 
ngập bụi bặm.”  
 
 
 

14. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. 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.  
 
 
 

15. 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 chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 
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16. 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 vātapātā 
thaketabbā rattiṃ vivaritabbā.  
 

 
17. 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.  
 

 
18. Sace saddhivihārikassa anabhirati uppannā hoti, upajjhāyena 

vūpakāsetabbo, vūpakāsāpetabbo,1 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.  
 

 
19. Sace saddhivihāriko garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho, 

upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa 
parivāsaṃ dadeyyā ”ti?  
 

 
20. Sace saddhivihāriko mūlāya paṭikassanāraho hoti, upajjhāyena 

ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho saddhivihārikaṃ mūlāya 
paṭikkasseyyā ”ti?  
 

 
21. Sace saddhivihāriko mānatto āraho hoti, upajjhāyena ussukkaṃ 

kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho saddhivihārikassa mānattaṃ dadeyyā ”ti?  
 

 
22. Sace saddhivihāriko abbhānāraho hoti, upajjhāyena ussukkaṃ 

kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho saddhivihārikaṃ abbheyyā ”ti?  

                                                   
1 vūpakāsetabbā vūpakāsāpetabbā - PTS. 
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16. 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. 
 
 
 

17. 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. 
 
 
 

18. 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.  
 
 
 

19. 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?”  
 
 
 

20. 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?”  
 
 
 

21. 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?”  
 
 
 

22. 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?”  
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24. 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, lahutāya vā pariṇāmeyyā ”ti. Kataṃ vā panassa hoti 
saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā 
paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, upajjhāyena assukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti 
nu kho saddhivihāriko sammā vatteyya, lomaṃ pāteyya, netthāraṃ vatteyya, 
saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyā ”ti?  
 
 
 
 

25. Sace saddhivihārikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti, upajjhāyena 
ācikkhitabbaṃ: “Evaṃ dhoveyyā ”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 acikkhitabbaṃ: 
“Evaṃ paceyyāsī ”ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho saddhi-
vihārikassa rajanaṃ pacīyethā ”ti? Sace saddhivihārikassa cīvaraṃ 
rajetabbaṃ1 hoti, upajjhāyena ācikkhitabbaṃ: “Evaṃ rajeyyāsī ”ti, ussukkaṃ 
vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho saddhivihārikassa cīvaraṃ rajīyethā ”ti? Cīvaraṃ 
rajantena sādhukaṃ samparivattakaṃ samparivattakaṃ rajetabbaṃ. Na ca 
acchinne theve pakkamitabbaṃ. Sace saddhivihāriko gilāno hoti yāvajīvaṃ 
upaṭṭhātabbo. Vuṭṭhānamassa āgametabban ”ti.  
 
 

Saddhivihārikavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 
 
 

1. Tena kho pana samayena saddhivihārikā upajjhāyesu na sammā 
vattanti. Ye te bhikkhū appicchā, —pe— te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma saddhivihārikā upajjhāyesu na sammā vattissantī ”ti?  
 
 
 
 

2. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, saddhivihārikā upajjhāyesu na sammā vattantī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā”ti. —pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: 
“Na bhikkhave, saddhivihārikena upajjhāyamhi na sammā vattitabbaṃ. Yo 
na sammā vatteyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 rajitabbaṃ - Ma, PTS. 
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24. 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?” 
 
 
 
 
 

25. 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.”  
 
 

Dứt phận sự đối với đệ tử. 
 

***** 
 
 
 

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

2. 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 bổn phận đúng đắn đối 
với các vị thầy tế độ, 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, người đệ tử không nên không thực hành bổn 
phận đúng đắn đối với các vị thầy tế độ; vị nào không thực hành đúng đắn thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
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Neva sammā vattanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi, 
bhikkhave, asammāvattantaṃ panāmetuṃ. Evañca pana bhikkhave, 
panāmetabbo: “Panāmemi tan ”ti vā “Māyidha paṭikkamī ”ti vā “Nīhara te 
pattacīvaran ”ti vā “Nāhaṃ tayā upaṭṭhātabbo ”ti vā kāyena viññāpeti, vācāya 
viññāpeti, kāyena vācāya viññāpeti, panāmito hoti saddhivihāriko. Na 
kāyena viññāpeti, na vācāya viññāpeti, na kāyena vācāya viññāpeti, na 
panāmito hoti saddhivihāriko.  
 
 
 

 
3. Tena kho pana samayena saddhivihārikā panāmitā na khamāpenti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave khamāpetun ”ti. 
Neva khamāpenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
panāmitena na khamāpetabbo. Yo na khamāpeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
4. Tena kho pana samayena upajjhāyā khamāpiyamānā na khamanti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave khamitun ”ti. Neva 
khamanti. Saddhivihārikā pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi 
saṅkamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, khamāpiya-
mānena na khamitabbaṃ. Yo na khameyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
5. Tena kho pana samayena upajjhāyā sammāvattantaṃ panāmenti, 

asammāvattantaṃ na panāmenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, sammāvattanto panāmetabbo. Yo panāmeyya, āpatti dukkaṭassa. 
Na ca1 asammāvattanto na panāmetabbo. Yo na panāmeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
6. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgato saddhivihāriko panāmetabbo: 

Upajjhāyamhi nādhimattaṃ pemaṃ hoti, nādhimatto pasādo hoti, 
nādhimattā hiri hoti, nādhimatto gāravo hoti, nādhimattā bhāvanā hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgato saddhivihāriko 
panāmetabbo.  
 

                                                   
1 na ca bhikkhave - Ma, PTS. 
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(Các người đệ tử) vẫn không thực hành phận sự đúng đắn. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi người (đệ 
tử) không thực hành phận sự đúng đắn. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như 
vầy: “Ta đuổi ngươi đi,” hay là “Đừng có quay trở lại đây,” hay là “Hãy đem đi 
y bát của ngươi,” hay là “Ta không giúp đỡ ngươi nữa.” (Nếu) vị (thầy tế độ) 
bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người 
đệ tử đã bị đuổi đi. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời 
nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, thì người đệ tử không bị đuổi đi.  
 
 

 
3. Vào lúc bấy giờ, những người đệ tử bị đuổi đi đã không xin lỗi. Các vị 

đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xin lỗi.” 
Các người (đệ tử) vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, người (đệ tử) bị đuổi đi không nên không xin lỗi; vị 
nào không xin lỗi thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
4. Vào lúc bấy giờ, khi được xin lỗi các vị thầy tế độ không tha thứ. Các vị 

đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tha thứ.” 
Các vị (thầy tế độ) vẫn không tha thứ. Những người đệ tử bỏ đi, (hoặc) hoàn 
tục, (hoặc) theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, khi được xin lỗi không nên không tha thứ; vị nào không tha thứ 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
5. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ đuổi đi những người (đệ tử) thực hành 

phận sự đúng đắn, không đuổi đi những người (đệ tử) không thực hành phận 
sự đúng đắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên đuổi đi người (đệ tử) thực hành phận sự đúng đắn; vị nào đuổi đi 
thì phạm tội dukkaṭa. Và này các tỳ khưu, không nên không đuổi đi người 
(đệ tử) không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không đuổi đi thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 

 
6. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy tế 

độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều 
nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện.1 Này 
các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này.  

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích là sự rèn luyện về tâm từ (VinA. v, 983). 
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7. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgato saddhivihāriko na 
panāmetabbo: Upajjhāyamhi adhimattaṃ pemaṃ hoti, adhimatto pasādo 
hoti, adhimattā hiri hoti, adhimatto gāravo hoti, adhimattā bhāvanā hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgato saddhivihāriko na 
panāmetabbo.  
 
 

 
8. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgato saddhivihāriko alaṃ 

panāmetuṃ: Upajjhāyamhi nādhimattaṃ pemaṃ hoti, nādhimatto pasādo 
hoti, nādhimattā hiri hoti, nādhimatto gāravo hoti, nādhimattā bhāvanā hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgato saddhivihāriko alaṃ 
panāmetuṃ.  
 
 

 
9. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgato saddhivihāriko nālaṃ 

panāmetuṃ: Upajjhāyamhi adhimattaṃ pemaṃ hoti, adhimatto pasādo 
hoti, adhimattā hiri hoti, adhimatto gāravo hoti, adhimattā bhāvanā hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgato saddhivihāriko nālaṃ 
panāmetuṃ.  
 
 

 
10. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ saddhivihārikaṃ 

apanāmento upajjhāyo sātisāro hoti, panāmento anatisāro hoti: 
Upajjhāyamhi nādhimattaṃ pemaṃ hoti, nādhimatto pasādo hoti, 
nādhimattā hiri hoti, nādhimatto gāravo hoti, nādhimattā bhāvanā hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgataṃ saddhivihārikaṃ 
apanāmento upajjhāyo sātisāro hoti, panāmentto anatisāro hoti.  
 
 

 
11. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ saddhivihārikaṃ 

panāmento upajjhāyo sātisāro hoti, apanāmento anatisāro hoti: 
Upajjhāyamhi adhimattaṃ pemaṃ hoti, adhimatto pasādo hoti, adhimattā 
hiri hoti, adhimatto gāravo hoti, adhimattā bhāvanā hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgataṃ saddhivihārikaṃ panāmento 
upajjhāyo sātisāro hoti, apanāmento anatisāro hotī ”ti.  
 
 

 
12. Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo (rādho nāma) bhikkhū 

upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Taṃ bhikkhū na icchiṃsu pabbājetuṃ. So 
bhikkhūsu pabbajjaṃ alabhamāno kiso ahosi lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto.  
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7. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với 
thầy tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có 
nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, không nên 
đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 
 
 
 
 

8. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối 
với thầy tế độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không 
có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn 
luyện. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 
 
 
 
 

9. Này các tỳ khưu, người đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu 
tố: Đối với thầy tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể 
nang, có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người 
đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 
 
 
 
 

10. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy 
tế độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều 
nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. Này 
các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, không vượt 
qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 
 
 
 
 

11. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi đuổi đi, không 
vượt qua quy định khi không đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy 
tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều 
kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt 
qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không đuổi đi người 
đệ tử có năm yếu tố này.”  
 
 
 
 

12. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ (tên Rādha) đã đi đến gặp các 
tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã không ưng thuận cho người 
ấy xuất gia. Người ấy trong khi không đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu 
đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.  
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13. Addasā kho bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ kisaṃ lūkhaṃ dubbaṇṇaṃ 
uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ dhamanisanthatagattaṃ. Disvāna bhikkhū 
āmantesi: “Kinnu kho so bhikkhave, brāhmaṇo kiso lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto ”ti? “Eso bhante, brāhmaṇo 
bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Taṃ bhikkhū na icchiṃsu 
pabbājetuṃ. So bhikkhūsu pabbajjaṃ alabhamāno kiso lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto ”ti.  
 
 

 
14. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Ko nu kho bhikkhave, tassa 

brāhmaṇassa adhikāraṃ saratī ”ti? Evaṃ vutte āyasmā sāriputto 
bhagavantaṃ etadavoca: “Ahaṃ kho bhante tassa brahmaṇassa adhikāraṃ 
sarāmī ”ti. “Kimpana tvaṃ sāriputta, tassa brāhmaṇassa adhikāraṃ sarasī 
”ti? “Idha me bhante, so brāhmaṇo rājagahe piṇḍāya carantassa kaṭacchu-
bhikkhaṃ dāpesi. Imaṃ kho ahaṃ bhante, tassa brāhmaṇassa adhikāraṃ 
sarāmī ”ti. “Sādhu! Sādhu! Sāriputta, kataññuno hi sāriputta, sappurisā 
katavedino. Tena hi tvaṃ sāriputta, taṃ brāhamaṇaṃ pabbājehi 
upasampādehī ”ti. “Kathāhaṃ bhante, taṃ brāhmaṇaṃ pabbājemi 
upasampādemī ”ti?  
 
 

 
15. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Yā sā bhikkhave, mayā tīhi saraṇa-
gamanehi upasampadā anuññātā, tāhaṃ1 ajjatagge paṭikkhipāmi. 
Anujānāmi bhikkhave, ñatticatutthena kammena upasampadaṃ.2 Evañca 
pana bhikkhave, upasampādetabbo: Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  
 
 

 
16. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo itthannāmassa 

āyasmato upasampadāpekho.3 Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ upasampādeyya itthannāmena upajjhāyena. Esā ñatti.  
 
 

 
17. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo itthannāmassa 

āyasmato upasampadāpekho. Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti 
itthannāmena upajjhāyena. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
upasampadā itthannāmena upajjhāyena, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  

                                                   
1 taṃ - Ma. 
2 upasampādetuṃ - Ma, PTS.   3 upasampadāpekkho - Ma, Syā, PTS. 
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13. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người Bà-la-môn ấy ốm o, cằn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, việc gì khiến người Bà-la-môn ấy ốm o, cằn 
cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” - “Bạch ngài, 
người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ 
khưu đã không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Người ấy trong khi không 
đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.”  
 
 
 

14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có vị 
nào nhớ được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy?” Khi được nói như vậy, 
đại đức Sāriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con nhớ 
được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy.” - “Này Sāriputta, ngươi nhớ 
được điều tốt đẹp gì của người Bà-la-môn ấy?” - “Bạch ngài, trường hợp này 
là khi con đang đi khất thực ở trong thành Rājagaha, người Bà-la-môn ấy đã 
sai người cho một muỗng vật thực. Bạch ngài, đó là điều tốt đẹp của người 
Bà-la-môn ấy mà con nhớ được.” - “Này Sāriputta, tốt lắm, tốt lắm! Này 
Sāriputta, bởi vì những người tốt là những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. 
Này Sāriputta, chính vì điều ấy ngươi hãy cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và 
tu lên bậc trên.” - “Bạch ngài, con cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên 
bậc trên như thế nào?”  
 
 
 

15. 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, việc tu lên bậc trên bằng ba sự 
đi đến nương nhờ (Tam Quy) đã được ta cho phép, kể từ nay ta hủy bỏ việc 
ấy. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư. Và này các tỳ khưu, nên cho tu lên bậc trên như vầy. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 
 

16. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  
 
 
 

17. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có 
ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như 
vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của vị tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 
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18. Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 
itthannāmo itthannāmassa āyasmato upasampadāpekho. Saṅgho 
itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmena upajjhāyena. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa upasampadā itthannāmena upajjhāyena, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

 
19. Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 

itthannāmo itthannāmassa āyasmato upasampadāpekho. Saṅgho 
itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmena upajjhāyena. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa upasampadā itthannāmena upajjhāyena, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

 
20. Upasampanno saṅghena itthannāmo itthannāmena upajjhāyena. 

Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 
 

 
21. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upasampanna-

samanantarā anācāraṃ ācarati. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Mā āvuso evarūpaṃ 
akāsi. Netaṃ kappatī ”ti. So evamāha: “Nevāhaṃ āyasmante yāciṃ 
‘upasampādetha man ’ti. Kissa maṃ tumhe ayācitaṃ upasampāditthā ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, āyācitena upasam-
pādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, 
yācitena upasampādetuṃ. Evaṃ ca pana bhikkhave yācitabbo:  
 
 
 
 

 
Tena upasampadāpekhena saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 

uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā 
añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Saṅghaṃ bhante, upasampadaṃ 
yācāmi, ullumpatu maṃ bhante saṅgho anukampaṃ upādāyā ’ti. Dutiyampi 
yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  
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18. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với 
thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 
 
 
 
 

19. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với 
thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 
 
 
 

20. Vị tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.’” 
 
 
 
 
 

21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thực hiện hành động sai trái liền 
ngay sau khi được tu lên bậc trên. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, chớ có hành động như thế, điều ấy không được phép.” Vị ấy đã nói như 
vầy: - “Tôi đâu có thỉnh cầu các đại đức rằng: ‘Các đại đức hãy cho tôi tu lên 
bậc trên.’ Tại sao các ngài khi chưa được tôi thỉnh cầu mà đã cho tu lên bậc 
trên?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên người không thỉnh cầu; vị nào ban phép tu lên bậc 
trên thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc 
trên đối với người đã thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, nên được thỉnh cầu như 
vầy:  
 
 
 
 
 

Vị có ý muốn tu lên bậc trên ấy nên đi đến hội chúng tỳ khưu, đắp thượng 
y một bên vai, đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và 
nên nói với hội chúng như vầy: - ‘Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu 
lên bậc trên. Bạch các ngài, vì lòng thương xót xin hội chúng hãy tế độ tôi.’ 
Nên được thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
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‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo itthannāmassa āyasmato 
upasampadāpekho. Itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācati 
itthannāmena upajjhāyena. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ upasampādeyya itthannāmena upajjhāyena. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo itthannāmassa āyasmato 
upasampadāpekho. Itthanāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmena 
upajjhāyena. Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmena 
upajjhāyena. Yassāyasmato khamati itthannāmassa upasampadā 
itthannāmena upajjhāyena, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. —pe—  
 
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. —pe—  
 
 

Upasampanno saṅghena itthannāmo itthannāmena upajjhāyena. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 

22. Tena kho pana samayena rājagahe paṇītānaṃ bhattānaṃ bhatta-
paṭipāṭi aṭṭhitā1 hoti. Atha kho aññatarassa brāhmaṇassa etadahosi: “Ime 
kho samaṇā sakyaputtiyā sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni bhuñjitvā 
nivātesu sayanesu sayanti. Yannūnāhaṃ samaṇesu sakyaputtiyesu 
pabbajeyyan ”ti.  
 
 
 

23. Atha kho so brāhmaṇo bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Taṃ 
bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Tasmiṃ pabbajite bhattapaṭipāṭi 
khīyittha. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Ehi ’dāni āvuso, piṇḍāya carissāmā ”ti. So 
evamāha: “Nāhaṃ āvuso etaṃ kāraṇā pabbajito piṇḍāya carissāmī ’ti. Sace 
me dassatha, bhuñjissāmi. No ce me dassatha, vibbhamissāmī ”ti. “Kimpana 
tvaṃ āvuso, udarassa kāraṇā pabbajito ”ti? “Evamāvuso ”ti.  
 
 
 

24. Ye te bhikkhū appicchā, —pe— te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhu evaṃ svākkhāte dhammavinaye udarassa kāraṇā 
pabbajissatī ”ti? Bhagavato2 etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 adhiṭṭhitā - PTS.     2 te bhikkhū bhagavato - Ma, PTS. 
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‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Vị tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên 
với thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Vị tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Hội chúng cho vị 
tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý 
sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― 
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)― 
 
 

Vị tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ tên 
(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.’” 
 
 

22. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rājagaha sự tuần tự của các bữa trai 
phạn gồm các thức ăn hảo hạng được tiến hành đều đặn. Khi ấy, có người Bà-
la-môn nọ đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải 
mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở 
những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử 
này?”  
 
 

23. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Khi 
người ấy đã được xuất gia, sự tuần tự của các bữa ăn đã hết. Các vị tỳ khưu đã 
nói như vầy: - “Này đại đức, hãy đến. Hôm nay chúng ta sẽ đi khất thực.” Vị 
ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi đã không xuất gia vì nguyên nhân 
này: ‘Ta sẽ đi khất thực.’ Nếu các vị cho tôi thì tôi sẽ ăn, nếu các vị không cho 
tôi thì tôi sẽ hoàn tục.” - “Này đại đức, có phải ngài đã xuất gia vì nguyên 
nhân của bao tử?” - “Này các đại đức, đúng vậy.”  
 
 

24. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo 
được thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tử?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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25. “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu, udarassa kāraṇā pabbajito ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa, 
evaṃ svākkhāte dhammavinaye udarassa kāraṇā pabbajissasi? Netaṃ 
moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. —
pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 

 
26. “Anujānāmi bhikkhave, upasampādentena cattāro nissaye 

ācikkhituṃ: Piṇḍiyālopabhojanaṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ 
ussāho karaṇīyo. Atirekalābho: saṅghabhattaṃ uddesabhattaṃ nimantanaṃ 
salākabhattaṃ pakkhikaṃ uposathikaṃ pāṭipadikaṃ.  
 
 

 
Paṃsukūlacīvaraṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ ussāho 

karaṇīyo. Atirekalābho: khomaṃ kappāsikaṃ koseyyaṃ kambalaṃ sāṇaṃ 
bhaṅgaṃ.  
 
 

 
Rukkhamūlasenāsanaṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ ussāho 

karaṇīyo. Atirekalābho: vihāro aḍḍhayogo pāsādo hammiyaṃ guhā.  
 
 

 
Pūtimuttabhesajjaṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ ussāho 

karaṇīyo. Atirekalābho: sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitan ”ti.  
 

Upajjhāyavattabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.  
 

***** 
 
 

1. Tena kho pana samayena aññataro māṇavako bhikkhū upasaṅkamitvā 
pabbajjaṃ yāci. Tassa bhikkhū paṭigacceva nissaye ācikkhiṃsu. So evamāha: 
“Sace me bhante, pabbajite nissaye ācikkheyyātha, abhirameyyañcāhaṃ.1 
Nadānāhaṃ bhante, pabbajissāmi. Jegucchā me nissayā paṭikkūlā ”ti.  
 
 

2. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, paṭigacceva 
nissayā acikkhitabbā. Yo ācikkheyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave, upasampannasamanantarā nissaye ācikkhitun ”ti.  
 

                                                   
1 abhirameyyāmahaṃ - Ma, Syā; abhirameyyaṃ svāhaṃ - PTS. 
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25. - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo 
được thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tử? Này kẻ rồ dại, 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. ―(như trên)― Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
 
 

26. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên chỉ 
dẫn về bốn pháp nương nhờ: Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, 
trong trường hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ 
lãnh ngoại lệ là: bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, 
bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của 
mỗi nửa tháng.  
 
 

Việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ, trong trường hợp 
ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: (y 
làm bằng) sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố.  
 
 

Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, trong trường hợp ấy ngươi 
nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: trú xá, nhà 
một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động.  
 
 

Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc, trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: 
bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía.” 
 

Dứt tụng phẩm về phận sự đối với thầy tế độ là thứ năm. 
 

***** 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có chàng thanh niên nọ đã đi đến gặp các tỳ khưu và 
thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã chỉ dẫn cho chàng trai về các pháp 
nương nhờ trước. Chàng trai đã nói như vầy: - “Thưa các ngài, nếu khi tôi đã 
được xuất gia các ngài mới chỉ dẫn về các pháp nương nhờ thì tôi còn có thể 
thích thú. Thưa các ngài, giờ đây tôi sẽ không xuất gia, đối với tôi các pháp 
nương nhờ là ghê tởm đáng ghét.” 
 
 

2. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên chỉ dẫn về các pháp nương nhờ trước; vị nào chỉ dẫn thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ dẫn về các pháp nương nhờ liền 
ngay sau khi đã được tu lên bậc trên.”  
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3. Tena kho pana samayena bhikkhū duvaggenapi tivaggenapi gaṇena1 
upasampādenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
ūnadasavaggena gaṇena upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, dasavaggena vā atirekadasavaggena vā 
gaṇena upasampādetun ”ti.  
 

 
4. Tena kho pana samayena bhikkhū ekavassāpi duvassāpi 

saddhivihārikaṃ upasampādenti. Āyasmāpi upaseno vaṅgantaputto 
ekavasso saddhivihārikaṃ upasampādesi. So vassaṃ vuttho duvasso 
ekavassaṃ saddhivihārikaṃ ādāya yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Āciṇṇaṃ kho 
panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi bhikkhūhi 
paṭisammodituṃ.  
 

 
5. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ etadavoca: 

“Kacci bhikkhū khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kaccittha2 appakilamathena 
addhānaṃ āgatā ”ti?3 “Khamanīyaṃ bhagavā. Yāpanīyaṃ bhagavā. 
Appakilamathena ca mayaṃ bhante addhānaṃ āgatā ”ti.  
 

 
6. Jānantāpi tathāgatā pucchanti. Jānantāpi na pucchanti. Kālaṃ viditvā 

pucchanti. Kālaṃ viditvā na pucchanti. Atthasaṃhitaṃ tathāgatā pucchanti 
no anatthasaṃhitaṃ. Anatthasaṃhite setughāto tathāgatānaṃ. Dvīhi 
ākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti: “Dhammaṃ vā 
desessāmi, sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmī ”ti.  
 

 
7. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ etadavoca: 

“Kativasso ’si tvaṃ bhikkhū ”ti? “Duvasso ahaṃ bhagavā ”ti. “Ayaṃ pana 
bhikkhu kativasso ”ti? “Ekavasso bhagavā ”ti. “Kintāyaṃ bhikkhu hotī ”ti? 
“Saddhivihāriko me bhagavā ”ti.  
 

 
8. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ moghapurisa, 

ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ 
hi nāma tvaṃ moghapurisa, aññehi ovadiyo anusāsiyo aññaṃ ovadituṃ 
anusāsituṃ maññissasi? Atilahuṃ kho tvaṃ moghapurisa, bāhullāya āvatto 
yadidaṃ gaṇabandhikaṃ. Netaṃ moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya 
—pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na 
bhikkhave, ūnadasavassena upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, dasavassena vā atirekadasavassena vā 
upasampādetun ”ti.  

                                                   
1 catuvaggenapi gaṇena - Syā, Manupa, Tovi. 2 kacci tvaṃ - Ma. 3 āgato ti - Ma. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã ban phép tu lên bậc trên với tập thể là 
nhóm hai vị, nhóm ba vị. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm ít hơn 
mười vị; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm mười vị hoặc 
nhóm trên mười vị.” 

 
4. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu chỉ được một năm, hai năm đã cho đệ tử 

tu lên bậc trên. Ngay cả đại đức Upasena con trai của Vaṅganta được một 
năm đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Khi đã sống qua mùa (an cư) mưa là 
được hai năm, vị ấy đã đưa người đệ tử được một năm đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Điều này 
đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các tỳ khưu đi 
đến.  

 
5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena con trai của Vaṅganta 

điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không?” - “Bạch 
Thế Tôn, sức khoẻ có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch 
ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc.”  

 
6. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 

đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi và không (hỏi việc) không có liên quan 
đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ 
thuyết giảng Giáo Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.”  

 
7. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena con trai của Vaṅganta 

điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi được bao nhiêu năm?” - “Bạch Thế Tôn, con 
được hai năm.” - “Còn vị tỳ khưu này được bao nhiêu năm?” - “Bạch Thế Tôn, 
được một năm.” - “Vị tỳ khưu này là gì của ngươi?” - “Bạch Thế Tôn, là đệ tử 
của con.”  

 
8. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng 

đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được 
phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao (trong khi) ngươi còn cần được 
những người khác giáo huấn giảng dạy lại nghĩ đến giáo huấn giảng dạy 
người khác? Này kẻ rồ dại, ngươi trở thành đa đoan quá nhanh chóng tức là 
việc kết nạp đồ chúng. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị dưới mười năm 
không nên ban phép tu lên bậc trên; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm 
tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị mười năm hoặc trên mười năm 
được ban phép tu lên bậc trên.”  
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9. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘dasavassamha, dasavassamhā ’ti1 
bālā abyattā upasampādenti. Dissanti upajjhāyā bālā, saddhivihārikā 
paṇḍitā. Dissanti upajjhāyā abyattā, saddhivihārikā byattā. Dissanti 
upajjhāyā appassutā, saddhivihārikā bahussutā. Dissanti upajjhāyā 
duppaññā, saddhivihārikā paññāvanto.  
 
 
 

10. Aññataro ’pi aññatitthiyapubbo upajjhāyena sahadhammikaṃ 
vuccamāno upajjhāyassa vādaṃ āropetvā taṃyeva titthāyatanaṃ saṅkami.  
 
 
 

11. Ye te bhikkhū appicchā, —pe— te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhū ‘dasavassamha, dasavassamhā ’ti bālā abyattā 
upasampādessanti? Dissanti upajjhāyā bālā, saddhivihārikā paṇḍitā. 
Dissanti upajjhāyā abyattā, saddhivihārikā byattā. Dissanti upajjhāyā 
appassutā, saddhivihārikā bahussutā. Dissanti upajjhāyā duppaññā, 
saddhivihārikā paññāvanto ”ti.  
 
 
 

12. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, bhikkhū ‘dasavassamha, dasavassamhā ’ti bālā abyattā 
upasampādenti? Dissanti upajjhāyā bālā, saddhivihārikā paṇḍitā. Dissanti 
upajjhāyā abyattā, saddhivihārikā byattā. Dissanti upajjhāyā appassutā, 
saddhivihārikā bahussutā. Dissanti upajjhāyā duppaññā, saddhivihārikā 
paññāvanto ”ti.  
 
 
 

13. “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te 
bhikkhave, moghapurisā ‘dasavassamha, dasavassamhā ’ti bālā abyattā 
upasampādessanti? Dissanti upajjhāyā bālā —pe— saddhivihārikā 
paññāvanto? Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya —pe— 
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, 
bālena avyattena upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave, vyattena bhikkhunā paṭibalena dasavassena vā 
atirekadasavassena vā upasampādetun ”ti.  
 
 
 

14. Tena kho pana samayena bhikkhū upajjhāyesu pakkantesupi 
vibbhantesupi kālakatesupi pakkhasaṅkantesupi anācariyakā anovadiya-
mānā ananusāsiyamānā dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya 
caranti.  

                                                   
1 dasavassamhā dasavassamhā ti - Ma, PTS. 
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9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!” rồi ban phép tu lên bậc trên. (Các 
trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát hiện, 
những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những 
thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện.  

 
10. Có vị nọ trước đây theo ngoại đạo trong khi được thầy tế độ nói về vấn 

đề thuộc Giáo Pháp đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang (tu tập 
ở) lãnh vực của chính ngoại đạo ấy.  

 
11. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 

phán, chê bai rằng: - “Vì sao các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ 
rằng): ‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!’ rồi ban phép tu lên bậc trên 
khiến (các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được 
phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm 
được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát 
hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện?”  

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

các tỳ khưu, nghe nói các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!’ rồi ban phép tu lên bậc trên khiến 
(các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát 
hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được 
phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, 
những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện, có đúng không 
vậy?”  

 
13. - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 

“Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy là ngu dốt thiếu kinh nghiệm lại 
(nghĩ rằng): ‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!’ rồi ban phép tu lên bậc 
trên khiến (các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt ―(như trên)― và các 
đệ tử trí tuệ được phát hiện? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị ngu 
dốt thiếu kinh nghiệm không nên ban phép tu lên bậc trên; vị nào ban phép 
tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu 
có kinh nghiệm đủ năng lực với mười năm hoặc trên mười năm được ban 
phép tu lên bậc trên.”  

 
14. Vào lúc bấy giờ, trong khi các vị thầy tế độ rời đi, hoàn tục, từ trần, 

qua bên nhóm khác, các tỳ khưu trở thành không có thầy dạy học, và trong 
khi không được giáo huấn, không được giảng dạy (nên đã) mặc y luộm 
thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực.  
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15. Manussānaṃ bhuñjamānānaṃ upari bhojanepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmenti, upari khādanīyepi upari sāyanīyepi upari pānīyepi 
uttiṭṭhapattaṃ upanāmenti, sāmaṃ sūpampi odanampi viññāpetvā 
bhuñjanti, bhattaggepi uccāsaddā mahāsaddā viharanti.  
 
 

16. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 
sakyaputtiyā dunnivatthā duppārutā anākappasampannā piṇḍāya carissanti? 
Manussānaṃ bhuñjamānānaṃ upari bhojanepi uttiṭṭhapattaṃ 
upanāmessanti, upari khādanīyepi upari sāyanīyepi upari pānīyepi 
uttiṭṭhapattaṃ upanāmessanti, sāmaṃ sūpampi odanampi viññāpetvā 
bhuñjissanti, bhattaggepi uccāsaddā mahāsaddā viharissanti, seyyathāpi 
brāhmaṇabhojane ”ti?  
 
 

17. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. —pe—  
 
 

18. “Saccaṃ kira bhikkhave, —pe— “Saccaṃ bhagavā ”ti. —pe— 
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi, 
bhikkhave, ācariyaṃ. Ācariyo bhikkhave, antevāsikamhi puttacittaṃ 
upaṭṭhāpessati. Antevāsiko ācariyamhi pitucittaṃ upaṭṭhāpessati. Evaṃ te 
aññamaññaṃ sagāravā sappatissā sabhāgavuttino1 viharantā imasmiṃ 
dhammavinaye vuddhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissanti.  
 
 

19. Anujānāmi bhikkhave, dasavassaṃ2 nissāya vatthuṃ, dasavassena 
nissayaṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave, ācariyo gahetabbo: Ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo: “Ācariyo me bhante hohi. Āyasmato nissāya vacchāmi. 
Ācariyo me bhante hohi. Āyasmato nissāya vacchāmi. Ācariyo me bhante 
hohi. Āyasmato nissāya vacchāmī ”ti. “Sāhū ”ti vā “Lahū ”ti vā “Opāyikan ”ti 
vā “Patirūpan ”ti vā “Pāsādikena sampādehī ”ti vā kāyena viññāpeti, vācāya 
viññāpeti, kāyena vācāya viññāpeti, gahito hoti ācariyo. Na kāyena vācāya 
viññāpeti, na vācāya viññāpeti, na kāyena vācāya viññāpeti, na gahito hoti 
ācariyo.  
 
 

20. Antevāsikena bhikkhave, ācariyamhi sammā vattitabbaṃ. Tatrāyaṃ 
sammā vattanā: Kālasseva vuṭṭhāya upāhanā3 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.  

  

                                                   
1 sabhāgavuttikā - Syā.    2 dasa vassāni - PTS.  3 upāhanaṃ - Ma. 
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15. Trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại mềm, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, 
ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình 
yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn.  
 

16. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rồi đi khất thực, và Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra 
bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên 
thức uống, các vị còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống 
gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong 
bữa ăn của các Bà-la-môn vậy?”  
 

17. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― 
 

18. - “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, ta cho phép vị thầy 
dạy học. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học sẽ gợi lên ở người học trò tâm của 
người con và người học trò sẽ gợi lên ở vị thầy dạy học tâm của người cha. 
Như thế, trong khi sống cùng nhau có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư 
xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển 
trong Pháp và Luật này.  
 

19. Này các tỳ khưu, ta cho phép sống nương nhờ mười năm và vị mười 
năm được ban cho sự nương nhờ. Và này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên 
được xác định như vầy: (Người học trò) nên đắp thượng y một bên vai, đảnh 
lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch ngài, xin 
ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ vào đại đức. Bạch 
ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ vào đại 
đức. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ 
vào đại đức.” (Vị thầy dạy học nên nói rằng): “Tốt rồi!” hay là “Được nhẹ 
nhàng rồi!” hay là “Đúng rồi!” hay là “Được phù hợp rồi!” hay là “Hãy làm 
cho thành tựu với sự hoan hỷ!” (Nếu) vị (thầy dạy học) bày tỏ bằng thân, bày 
tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì vị thầy dạy học đã được xác 
định. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không 
bày tỏ bằng thân và lời nói, vị thầy dạy học đã không được xác định.  
 

20. Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với vị thầy dạy học. Đây là bổn phận 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, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi 
đem cất.  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 134

21. Ācariyamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Sace so deso uklāpo 
hoti, so deso sammajjitabbo. Sace ācariyo gāmaṃ pavisitukāmo hoti, 
nivāsanaṃ dātabbaṃ. Paṭinivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. Kāyabandhanaṃ 
dātabbaṃ. Saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo dātabbā. Dhovitvā patto saudako 
dātabbo. Sace ācariyo pacchāsamaṇaṃ ākaṅkhati, timaṇḍalaṃ 
paṭicchādentena parimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ bandhitvā 
saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā sodhetvā 
pattaṃ gahetvā ācariyassa pacchāsamaṇena hotabbaṃ. Nātidūre 
gantabbaṃ. Nāccāsanne gantabbaṃ. Pattapariyāpannaṃ paṭiggahetabbaṃ.  
 
 
 
 
 

22. Na ācariyassa bhaṇamānassa antarantarā kathā opātetabbā. Ācariyo 
āpatti sāmantā bhaṇamāno nivāretabbo. Nivattantena paṭhamataraṃ 
āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhitabbaṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ. 
Paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ. Nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. Sace cīvaraṃ 
sinnaṃ hoti, muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ. Na ca uṇhe cīvaraṃ 
niḍḍahitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharantena 
caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussādetvā cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ: “Mā majjhe 
bhaṅgo ahosī ”ti. Obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.  
 
 
 
 
 

23. Sace piṇḍapāto hoti, ācariyo ca bhuñjitukāmo hoti, udakaṃ datvā 
piṇḍapāto upanāmetabbo. Ācariyo pānīyena pucchitabbo. Bhuttāvissa 
udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃ-
santena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo. Na ca uṇhe 
patto niḍḍahitabbo. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena 
ekena hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhā mañcaṃ vā heṭṭhā 
pīṭhaṃ 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.  
 
 
 
 
 

24. Ācariyamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ. Sace so deso uklāpo hoti, so deso 
sammajjitabbo. Sace ācariyo nahāyitukāmo hoti, nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ. 
Sace sītena attho hoti, sītaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena attho, uṇhaṃ 
paṭiyādetabbaṃ.  
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21. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học 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 dạy học muốn có Sa-môn hầu cận đi 
theo, vị ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát 
và cầm lấy, rồi nên đi theo làm Sa-môn hầu cận cho thầy dạy học. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi.  
 
 
 
 

22. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. 
Khi thầy dạy học 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. Nên đi ra 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. 
 
 
 
 
 

23. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên 
dâng nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học 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 chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y 
xuống 
 
 
 
 

24. Khi thầy dạy học 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 dạy học có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. 
Nếu (thầy dạy học) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có 
nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng.  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 136

25. Sace ācariyo jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti, cuṇṇaṃ sannetabbaṃ, 
mattikā temetabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya ācariyassa 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. 
Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na navā bhikkhū āsanena 
paṭibāhetabbā.1 Jantāghare ācariyassa parikammaṃ kātabbaṃ. Jantāgharā 
nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca 
paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ.  
 
 
 
 

26. Udakepi ācariyarissa parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena 
paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ vodakaṃ katvā nivāsetvā ācariyassa 
gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ. Nivāsanaṃ dātabbaṃ. Saṅghāṭi dātabbā. 
Jantāgharapīṭhaṃ ādāya paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. 
Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Ācariyo 
pānīyena pucchitabbo. Sace uddisāpetukāmo hoti, uddisāpetabbo. Sace 
paripucchitukāmo hoti, paripucchitabbo.  
 
 
 
 

27. Yasmiṃ vihāre ācariyo 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.  
 
 
 
 

28. Kheḷamallako nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Apassena-
phalakaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ 
yathāpaññattaṃ sallakkhetvā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Sace 
vihāre santānakaṃ hoti, ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. Ālokasandhi-
kaṇṇabhāgā pamajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti kaṇṇakitā hoti, 
coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kāḷavaṇṇakatā bhūmi kaṇṇakitā 
hoti, coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace akatā hoti bhūmi, udakena 
paripphosetvā sammajjitabbā: “Mā vihāro rajena ūhaññī ”ti.  

                                                   
1 paṭibāhitabbā - Ma. 
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25. Nếu thầy dạy học 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 dạy học, nên nhận lấy y, và để 
xuống 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 thầy dạy học. 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.  
 
 
 
 

26. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy dạy học. 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 dạy học. 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 dạy học về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh 
(thầy) đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 
 
 
 
 

27. Ở trú xá nào thầy dạy học 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.  
 
 
 
 
 

28. 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 nền không được 
thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không nên để trú xá bị tràn 
ngập bụi bặm.”  
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29. Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ 
otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. 
Mañcapaṭipādakā otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne ṭhapetabbā. 
Mañco otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃ-
santena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathāpaññattaṃ 
paññāpetabbo. Pīṭhaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ katvā 
sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā 
yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Bhisibimbohanaṃ otāpetvā sodhetvā 
papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Nisīdana-
paccattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ 
paññāpetabbaṃ. Kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne 
ṭhapetabbo. Apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne 
ṭhapetabbaṃ.  
 

 
30. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena 

pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhā mañcaṃ vā heṭṭhā pīṭhaṃ 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.  
 

 
31. 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.  
 

 
32. Sace pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti, pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ. Sace 

koṭṭhako uklapo 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.  
 

 
33. Sace ācariyassa anabhirati uppannā hoti, antevāsikena 

vūpakāsetabbo, vūpakāsāpetabbo, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace 
ācariyassa kukkuccaṃ uppannaṃ hoti, antevāsikena vinodetabbaṃ, 
vinodāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace ācariyassa diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ hoti, antevāsikena vivecetabbaṃ, vivecāpetabbaṃ, dhammakathā 
vāssa kātabbā.  
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29. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. 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 đồ 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.  

 
30. 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 chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 

 
31. 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. 

 
32. 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. 

 
33. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò 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 dạy học, người học trò 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 dạy học, người học trò 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị thầy.  
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34. Sace ācariyo garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho, 
antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho ācariyassa 
parivāsaṃ dadeyyā ”ti?  
 
 
 
 

35. Sace ācariyo mūlāya paṭikassanāraho hoti, antevāsikena ussukkaṃ 
kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho ācariyaṃ mūlāya paṭikkasseyyā ”ti?  
 
 
 
 

36. Sace ācariyo mānattāraho hoti, antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho saṅgho ācariyaṃ mānattaṃ dadeyyā ”ti?  
 
 
 
 

37. Sace ācariyo abbhānāraho hoti, antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho saṅgho ācariyaṃ abbheyyā ”ti?  
 
 
 
 

38. Sace saṅgho ācariyassa kammaṃ kattukāmo hoti, tajjanīyaṃ vā 
niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, 
antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho ācariyassa 
kammaṃ na kareyya, lahutāya vā pariṇāmeyyā ”ti. Kataṃ vā panassa hoti 
saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā 
paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho ācariyo sammā vatteyya, lomaṃ pāteyya, netthāraṃ vatteyya, 
saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyā ”ti?  
 
 
 
 
 

39. Sace ācariyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti, antevāsikena 
dhovitabbaṃ, ussukkaṃ vā katābbaṃ: “Kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ 
dhovīyethā ”ti? Sace ācariyassa cīvaraṃ kātabbaṃ hoti, antevāsikena 
kātabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ 
karīyethā ”ti? Sace ācariyassa rajanaṃ pacitabbaṃ hoti, antevāsikena 
pacitabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho ācariyassa rajanaṃ 
pacīyethā ”ti? Sace ācariyassa cīvaraṃ rajetabbaṃ hoti, antevāsikena 
rajetabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ 
rajīyethā ”ti? Cīvaraṃ rajantena sādhukaṃ samparivattakaṃ 
samparivattakaṃ rajetabbaṃ. Na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ. 
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34. Nếu thầy dạy học bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivāsa, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt parivāsa cho thầy dạy học?”  
 
 

 
35. Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, 

người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa 
thầy dạy học về lại (hình phạt) ban đầu?”  
 
 

 
36. Nếu thầy dạy học xứng đáng hình phạt mānatta, người học trò nên 

thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mānatta 
cho thầy dạy học?”  
 
 

 
37. Nếu thầy dạy học xứng đáng sự giải tội, người học trò nên thể hiện sự 

nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy dạy học?”  
 
 

 
38. 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 dạy học, người học trò 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với thầy dạy học, 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 vị thầy dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để thầy dạy học 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?” 
 
 

 
39. Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên 

thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt?” Nếu y của 
thầy dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được may?” Nếu thuốc nhuộm của 
thầy dạy học cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu?” Nếu y của 
thầy dạy học cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được nhuộm?” Trong khi nhuộm 
y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngừng.  
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40. Na ācariyaṃ 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. Na ekaccassa kesā 
chedāpetabbā. Na ekaccassa parikammaṃ kātabbaṃ. Na ekaccena 
parikammaṃ kārāpetabbaṃ. Na ekaccassa veyyāvacco kātabbo. Na 
ekaccassa veyyāvacco kārāpetabbo. Na ekaccassa pacchāsamaṇena 
hotabbaṃ. Na ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo. Na ekaccassa piṇḍapāto 
nīharitabbo. Na ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbo.  
 
 
 

41. Na ācariyaṃ anāpucchā gāmo pavisitabbo. Na susānaṃ gantabbaṃ. 
Na disā pakkamitabbā. Sace ācariyo gilāno hoti, yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo. 
Vuṭṭhānamassa āgametabban ”ti.  
 
 

Ācariyavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

***** 
 
 

1. Ācariyena bhikkhave, antevāsikamhi sammā vattitabbaṃ. Tatrāyaṃ 
sammā vattanā: Ācariyena bhikkhave, antevāsiko saṅgahetabbo 
anuggahetabbo uddesena paripucchāya ovādena anusāsaniyā.  
 
 

2. Sace ācariyassa patto hoti, antevāsikassa patto na hoti, ācariyena 
antevāsikassa patto dātabbo, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho 
antevāsikassa patto uppajjīyethā ”ti?  
 
 

3. Sace ācariyassa cīvaraṃ hoti, antevāsikassa cīvaraṃ na hoti, ācariyena 
antevāsikassa cīvaraṃ dātabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho 
antevāsikassa cīvaraṃ uppajjīyethā ”ti?  
 
 

4. Sace ācariyassa parikkhāro hoti, antevāsikassa parikkhāro na hoti, 
antevāsikassa parikkhāro dātabbo, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho 
antevāsikassa parikkhāro uppajjīyethā ”ti?  
 
 

5. Sace antevāsiko gilāno hoti, kālasseva vuṭṭhāya dantakaṭṭhaṃ 
dātabbaṃ, mukhodakaṃ dātabbaṃ, āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Sace yāgu 
hoti, bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā. Yāgupītassa udakaṃ datvā 
bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā 
paṭisāmetabbaṃ.  
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40. Không có phép của thầy dạy học, 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 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.  
 
 

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

Dứt phận sự đối với thầy dạy học. 
 
 

***** 
 
 

1. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên thực hành bổn phận đúng đắn đối 
với người học trò. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: Này các 
tỳ khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp đỡ bằng sự 
đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy.  
 
 

2. Nếu thầy dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy 
dạy học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để bình bát có thể phát sanh đến học trò?”  
 
 

3. Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên 
cho y đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y có 
thể phát sanh đến học trò?”  
 
 

4. Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy 
dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò?” 
 
 

5. Nếu người học trò bị bệnh, (vị thầy dạy học) 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 học trò đã uống cháo 
xong, nên cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không 
làm trầy, rồi đem cất.  
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6. Antevāsikamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Sace so deso uklāpo 
hoti, so deso sammajjitabbo. Sace antevāsiko 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. Sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti, muhuttaṃ uṇhe 
otāpetabbaṃ. Na ca uṇhe cīvaraṃ niḍḍahitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ. 
Cīvaraṃ saṅgharantena caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussādetvā cīvaraṃ 
saṅgharitabbaṃ: “Mā majjhe bhaṅgo ahosī ”ti. Obhoge kāyabandhanaṃ 
kātabbaṃ  
 
 

7. Sace piṇḍapāto hoti, antevāsiko ca bhuñjitukāmo hoti, udakaṃ datvā 
piṇḍapāto upanāmetabbo. Antevāsiko pānīyena pucchitabbo. Bhuttāvissa 
udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃ-
santena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo. Na ca uṇhe 
patto niḍḍahitabbo.  
 
 

8. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena 
pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhā mañcaṃ vā heṭṭhā pīṭhaṃ 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.  
 
 
 

9. Antevāsikamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ 
pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ. Sace so deso uklāpo hoti, so 
deso sammajjitabbo. Sace antevāsiko nahāyitukāmo hoti, nahānaṃ 
paṭiyādetabbaṃ. Sace sītena attho hoti, sītaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena 
attho hoti, uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ.  
 
 
 

10. Sace antevāsiko 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 antevāsikassa parikammaṃ kātabbaṃ. 
Jantāgharā nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca 
paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ.  
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6. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò 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. Nên đi ra 
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. 
 
 
 

7. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên 
trao nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước 
uống. Khi người học trò 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.  
 
 
 

8. 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 chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống 
 
 
 

9. Khi người học trò 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 người học trò có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. 
Nếu (người học trò) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có 
nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng.  
 
 
 

10. Nếu người học trò 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 để xuống 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 học trò. 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.  
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11. Udake ’pi antevāsikassa parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena 
paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ vodakaṃ katvā nivāsetvā 
antevāsikassa gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ. Nivāsanaṃ dātabbaṃ. 
Saṅghāṭi dātabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ 
paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipi-
tabbaṃ. Antevāsiko pānīyena pucchitabbo.  
 
 
 

 
12. Yasmiṃ vihāre antevāsiko 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. Apassenaphalakaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. 
Bhummattharaṇaṃ yathāpaññattaṃ sallakkhetvā nīharitvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbaṃ.  
 
 
 

 
13. Sace vihāre santānakaṃ hoti, ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. 

Ālokasandhikaṇṇabhāgā pamajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti 
kaṇṇakitā hoti, coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kālavaṇṇakatā 
bhūmi kaṇṇakitā hoti, coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace akatā hoti 
bhūmi, udakena paripphosetvā sammajjitabbā: “Mā vihāro rajena ūhaññī ”ti. 
Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ.  
 
 
 

 
14. Bhummattharaṇaṃ otāpetvā papphoṭetvā atiharitvā yathā paññattaṃ 

paññāpetabbaṃ. Mañcapaṭipādakā otāpetvā pamajjitvā atiharitvā 
yathāṭṭhāne ṭhapetabbā. Mañco otāpetvā sodhetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena asaṃghaṭṭentena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathā-
paññattaṃ paññāpetabbo. Pīṭhaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ 
katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ 
atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Bhisibimbohanaṃ otāpetvā 
sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. 
Nisīdanapaccattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā 
yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ.  
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11. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người học trò. 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 học trò. 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 học trò về nước uống. 
 
 

 
12. Ở trú xá nào người học trò 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.  
 
 

 
13. 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 nền không được thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không 
nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở 
một góc. 
 

 
14. 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).  
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15. Kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne ṭhapetabbo. 
Apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭṭhāne ṭhapetabbaṃ. 
Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena pattaṃ 
gahetvā ekena hatthena heṭṭhā mañcaṃ vā heṭṭhā pīṭhaṃ 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.  
 
 

16. 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.  
 
 

17. Sace pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti, pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ. Sace 
koṭṭhako uklapo 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.  
 
 

18. Sace antevāsikassa anabhirati uppannā hoti, ācariyena 
vūpakāsetabbo, vūpakāsāpetabbo, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace 
antevāsikassa kukkuccaṃ uppannaṃ hoti, ācariyena vinodetabbaṃ, 
vinodāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace antevāsikassa 
diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti, ācariyena vivecetabbaṃ, vivecāpetabbaṃ, 
dhammakathā vāssa kātabbā.  
 
 

19. Sace antevāsiko garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho, 
ācariyena ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho antevāsikassa 
parivāsaṃ dadeyyā ”ti?  
 
 

20. Sace antevāsiko mūlāya paṭikassanāraho hoti, ācariyena ussukkaṃ 
kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho antevāsikaṃ mūlāya paṭikkasseyyā ”ti?  
 
 

21. Sace antevāsiko mānatto āraho hoti, ācariyena ussukkaṃ kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho saṅgho antevāsikassa mānattaṃ dadeyyā ”ti?  
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15. 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 chỗ gấp y lại 
ở bên này, rồi máng y xuống. 
 
 

16. 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. 
 
 

17. 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. 
 
 

18. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học 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 học trò, vị thầy dạy học 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 học trò, vị thầy dạy học 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy.  
 
 

19. Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivāsa, vị 
thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt parivāsa cho học trò?”  
 
 

20. Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, vị 
thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa 
học trò về lại (hình phạt) ban đầu?”  
 
 

21. Nếu người học trò xứng đáng hình phạt mānatta, vị thầy dạy học nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mānatta 
cho học trò?”  
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22. Sace antevāsiko abbhānāraho hoti, ācariyena ussukkaṃ kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho saṅgho antevāsikaṃ abbheyyā ”ti?  
 
 

23. Sace saṅgho antevāsikassa kammaṃ kattukāmo hoti, tajjanīyaṃ vā 
niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā, ācariyena 
ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho saṅgho antevāsikassa kammaṃ na 
kareyya, lahutāya vā pariṇāmeyyā ”ti? Kataṃ vā panassa hoti saṅghena 
kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā 
ukkhepanīyaṃ vā, ācariyena ussukkaṃ kātabbaṃ: “Kinti nu kho antevāsiko 
sammā vatteyya, lomaṃ pāteyya, netthāraṃ vatteyya, saṅgho taṃ kammaṃ 
paṭippassambheyyā ”ti?  
 
 

24. Sace antevāsikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti, ācariyena 
ācikkhitabbaṃ: “Evaṃ dhoveyyāsī ”ti, ussukkaṃ vā katābbaṃ: “Kinti nu kho 
antevāsikassa cīvaraṃ dhovīyethā ”ti? Sace antevāsikassa cīvaraṃ kātabbaṃ 
hoti, ācariyena ācikkhitabbaṃ: “Evaṃ kareyyāsī ”ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: 
“Kinti nu kho antevāsikassa cīvaraṃ karīyethā ”ti? Sace antevāsikassa 
rajanaṃ pacitabbaṃ hoti, ācariyena ācikkhitabbaṃ: “Evaṃ paceyyāsī ”ti, 
ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho āntevāsikassa rajanaṃ pacīyethā ”ti? 
Sace antevāsikassa cīvaraṃ rajetabbaṃ hoti, ācariyena ācikkhibatabbaṃ: 
“Evaṃ rajeyyāsī ”ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ: “Kinti nu kho antevāsikassa 
cīvaraṃ rajīyethā ”ti? Cīvaraṃ rajantena sādhukaṃ samparivattakaṃ 
samparivattakaṃ rajetabbaṃ. Na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ. Sace 
antevāsiko gilāno hoti, yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo. Vuṭṭhānamassa 
āgametabban ”ti.  
 

Antevāsikavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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22. Nếu người học trò xứng đáng sự giải tội, vị thầy dạy học nên thể hiện 
sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho học trò?”  
 
 

23. 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 học trò, vị thầy dạy 
học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với học trò, 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 học trò, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế 
nào để học trò 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?” 
 
 

24. Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên giặt như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của 
học trò được giặt?” Nếu y của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên chỉ 
dẫn: “Ngươi nên may như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
y của học trò được may?” Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, 
vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy,” hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?” Nếu y của 
người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên 
nhuộm như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của học trò 
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 học trò bị bệnh, nên 
phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.”  
 
 

Dứt phận sự đối với học trò. 
 

***** 




