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V. CAMMAKKHANDHAKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate. 
Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro asītiyā gāma-
sahassesu1 issariyādhipaccaṃ rajjaṃ kāreti.2 Tena kho pana samayena 
campāyaṃ soṇo nāma koḷivīso3 seṭṭhiputto sukhumāḷo hoti. Tassa 
pādatalesu lomāni jātāni honti. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro 
tāni asīti gāmikasahassāni sannipātāpetvā kenacideva karaṇīyena soṇassa 
koḷivīsassa santike dūtaṃ pāhesi: “Āgacchatu soṇo, icchāmi soṇassa āgatan 
”ti.  

 
2. Atha kho soṇassa koḷivīsassa mātāpitaro soṇaṃ koḷivīsaṃ etadavocuṃ: 

“Rājā te tāta soṇa, pāde dakkhitukāmo. Mā kho tvaṃ tāta soṇa, yena rājā 
tena pāde abhippasāreyyāsi. Rañño purato pallaṅkena nisīda. Nisinnassa te 
rājā pāde dakkhissatī ”ti.  

 
3. Atha kho soṇaṃ koḷivīsaṃ sivikāya ānesuṃ. Atha kho soṇo koḷivīso 

yena rājā māgadho seniyo bimbisāro tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ abhivādetvā rañño purato 
pallaṅkena nisīdi. Addasā4 kho rājā māgadho seniyo bimbisāro soṇassa 
koḷivīsassa pādatalesu lomāni jātāni.  

 
4. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro tāni asīti gāmikasahassāni 

diṭṭhadhammike atthe anusāsitvā uyyojesi: “Tumhe khvattha bhaṇe, mayā 
diṭṭhadhammike atthe anusiṭṭhā.5 Gacchatha taṃ bhagavantaṃ6 
payirupāsatha. So no bhagavā samparāyike atthe anusāsissatī ”ti. Atha kho 
tāni asīti gāmikasahassāni yena gijjhakūṭo pabbato tenupasaṅkamiṃsu.  

 
5. Tena kho pana samayena āyasmā sāgato bhagavato upaṭṭhāko hoti. 

Atha kho tāni asīti gāmikasahassāni yenāyasmā sāgato tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sāgataṃ etadavocuṃ: “Imāni bhante, asīti 
gāmikasahassāni idhūpasaṅkantāni bhagavantaṃ dassanāya. Sādhu mayaṃ 
bhante, labheyyāma bhagavantaṃ dassanāyā ”ti. “Tena hi tumhe āyasmanto 
muhuttaṃ idheva tāva hotha, yāvāhaṃ bhagavantaṃ paṭivedemī ”ti.  

 
6. Atha kho āyasmā sāgato tesaṃ asītiyā gāmikasahassānaṃ purato 

pekkhamānānaṃ pāṭikāya nimmujjitvā bhagavato purato ummujjitvā 
bhagavantaṃ etadavoca: “Imāni bhante, asīti gāmikasahassāni 
idhūpasaṅkantāni bhagavantaṃ dassanāya. Yassadāni bhante, bhagavā 
kālaṃ maññatī ”ti.  

                                                   
1 gāmikasahassesu - Syā.     4 addasa - PTS. 
2 karoti - Tovi, Avi, Manupa.    5 anusāsitā - Ma, Syā, PTS. 
3 koḷiviso - Ma, Syā, PTS.    6 gacchatha bhagavantaṃ - Syā. 
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V. CHƯƠNG DA THÚ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở núi 
Gijjhakūṭa. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha cai trị 
vương quốc bằng quyền thống lãnh tối cao trong tám mươi ngàn ngôi làng. 
Vào lúc bấy giờ, ở xứ Campā, người con trai nhà đại phú tên Soṇa Koḷivīsa là 
người (có vóc dáng) mảnh mai. Ở hai lòng bàn chân của vị ấy có các sợi lông 
mọc. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāsa xứ Magadha sau khi cho triệu tập tám 
mươi ngàn người trưởng làng ấy lại vì công việc cần làm nào đó rồi đã phái 
sứ giả đến gặp Soṇa Koḷivīsa (nói rằng): - “Soṇa hãy đến. Trẫm muốn sự đi 
đến của Soṇa.”  

 
2. Khi ấy, cha mẹ của Soṇa Koḷivīsa đã nói với Soṇa Koḷivīsa điều này: - 

“Này Soṇa yêu quý, đức vua có ý muốn xem hai bàn chân của con. Này Soṇa 
yêu quý, con chớ có duỗi thẳng hai bàn chân về hướng đức vua. Con hãy ngồi 
với thế kiết già ở phía trước đức vua, khi con đã ngồi xuống thì đức vua sẽ 
thấy được hai bàn chân của con.” 

 
3. Rồi họ đã đưa Soṇa Koḷivīsa đi bằng kiệu. Sau đó, Soṇa Koḷivīsa đã đi 

đến gặp đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã cung kính 
chào đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha rồi đã ngồi với thế kiết già ở 
phía trước đức vua. Đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nhìn thấy các 
lông mọc ở hai lòng bàn chân của Soṇa Koḷivīsa.  

 
4. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã chỉ bảo về các điều 

lợi ích trong thời hiện tại đến tám mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi giải 
tán (nói rằng): - “Này các khanh, ở đây các khanh đã được ta chỉ bảo về các 
điều lợi ích trong đời hiện tại. Các khanh hãy đi đến và hầu cận đức Thế Tôn 
ấy. Đức Thế Tôn ấy sẽ giảng dạy cho chúng ta về các điều lợi ích trong đời vị 
lai.” Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến núi Gijjhakūṭa.  

 
5. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sāgata là thị giả của đức Thế Tôn. Khi ấy, tám 

mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến gặp đại đức Sāgata, sau khi đến đã 
nói với đại đức Sāgata điều này: - “Thưa ngài, tám mươi ngàn người trưởng 
làng này đi đến đây để diện kiến đức Thế Tôn. Thưa ngài, tốt đẹp thay nếu 
chúng tôi có thể diện kiến đức Thế Tôn.” - “Này quý vị, nếu vậy thì các vị hãy 
ở ngay tại đây trong chốc lát chờ tôi báo cho đức Thế Tôn biết.” 

 
6. Sau đó, đại đức Sāgata đã biến mất ở nơi bậc cấp trước tám mươi ngàn 

người trưởng làng ấy đang chăm chú nhìn rồi đã hiện ra ở trước đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tám mươi ngàn người 
trưởng làng này đi đến đây để diện kiến đức Thế Tôn. Bạch ngài, giờ đây xin 
đức Thế Tôn hãy suy nghĩ về thời điểm của việc ấy.” 
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7. “Tena hi tvaṃ sāgata, vihārapacchāyāyaṃ āsanaṃ paññapehī ”ti. 
“Evaṃ bhante ”ti. Kho āyasmā sāgato bhagavato paṭissuṇitvā pīṭhaṃ gahetvā 
bhagavato purato nimmujjitvā tesaṃ asītiyā gāmikasahassānaṃ purato 
pekkhamānānaṃ pāṭikāya ummujjitvā vihārapacchāyāyaṃ āsanaṃ 
paññapesi.1  

 
8. Atha kho bhagavā vihārā nikkhamitvā vihārapacchāyāyaṃ paññatte 

āsane nisīdi. Atha kho tāni asīti gāmikasahassāni yena bhagavā 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu.  

 
9. Atha kho tāni asīti gāmikasahassani āyasmantaṃyeva sāgataṃ 

samannāharanti, no tathā bhagavantaṃ. Atha kho bhagavā tesaṃ asītiyā 
gāmikasahassānaṃ cetasā cetoparivitakkamaññāya āyasmantaṃ sāgataṃ 
āmantesi: “Tena hi tvaṃ sāgata, bhiyyosomattāya uttarimanussadhammaṃ2 
iddhipāṭihāriyaṃ dassehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti. Kho āyasmā sāgato 
bhagavato paṭissuṇitvā vehāsaṃ abbhuggantvā ākāse antalikkhe 
caṅkamatipi, tiṭṭhatipi, nisīdatipi, seyyampi kappeti, dhūpāyatipi,3 
pajjalatipi, antaradhāyatipi.  

 
10. Atha kho āyasmā sāgato ākāse antalikkhe anekavihitaṃ uttari-

manussadhammaṃ iddhipāṭihāriyaṃ dassetvā bhagavato pādesu sirasā 
nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Satthā me bhante bhagavā, sāvako 
’hamasmi. Satthā me bhante bhagavā, sāvako ’hamasmī ”ti.  

 
11. Atha kho tāni asīti gāmikasahassāni ‘Acchariyaṃ vata bho! Abbhutaṃ 

vata bho! Sāvako hi4 nāma evaṃ mahiddhiko bhavissati, evaṃ 
mahānubhāvo. Aho nūna satthā ’ti bhagavantaṃyeva samannāharanti, no 
tathā āyasmantaṃ sāgataṃ.  

 
12. Atha kho bhagavā tesaṃ asītiyā gāmikasahassānaṃ cetasā ceto-

parivitakkamaññāya ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ 
sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ 
nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi.  

 
13. Yadā te bhagavā aññāsi kallacitte muducitte vinīvaraṇacitte udagga-

citte pasannacitte, atha yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā, taṃ 
pakāsesi: dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma 
suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya, 
evameva tesaṃ asītiyā gāmikasahassānaṃ tasmiṃyeva āsane virajaṃ 
vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ 
sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  

                                                   
1 paññāpeti - Ma.    3 dhūmāyatipi - Ma; padhūpāyatipi- Syā. 
2 uttarimanussadhammā - Sīmu.   4 sāvako pi - Ma, PTS. 
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7. - “Này Sāgata, nếu vậy thì ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng 
râm của trú xá.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Sāgata nghe theo đức Thế 
Tôn đã cầm lấy chiếc ghế rồi biến mất ở trước đức Thế Tôn và hiện ra ở bậc 
cấp trước tám mươi ngàn người trưởng làng đang chăm chú nhìn, rồi đã sắp 
đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của trú xá.  

 
8. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ trú xá đi ra và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã 

được sắp đặt ở nơi có bóng râm của trú xá. Khi ấy, tám mươi ngàn người 
trưởng làng ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên.  

 
9. Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy chỉ hướng tâm đến chính 

đại đức Sāgata, còn đức Thế Tôn thì không được như thế. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của tám mươi ngàn người trưởng 
làng ấy nên đã bảo đại đức Sāgata rằng: - “Này Sāgata, nếu vậy thì ngươi hãy 
phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân nhiều hơn nữa.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức Sāgata nghe theo đức Thế Tôn đã bay lên 
không trung, đi qua lại ở khoảng không trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi 
xuống, rồi nằm xuống, rồi phun khói, rồi phát sáng, rồi biến mất.  

 
10. Sau đó, khi đã phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân 

theo nhiều cách ở khoảng không trên bầu trời, đại đức Sāgata đã quỳ xuống 
đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử. Bạch ngài, 
đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử.” 

 
11. Khi ấy, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy (nghĩ rằng): “Thật kỳ 

diệu thay! Thật phi thường thay! Bởi vì vị đệ tử còn có đại thần lực như thế 
này, đại oai lực như thế này, ắt hẳn vị đạo sư sẽ còn hơn thế nữa!” rồi đã 
hướng tâm đến chính đức Thế Tôn, còn đại đức Sāgata thì không được như 
thế.  

 
12. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 

tám mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi đã thuyết Pháp theo thứ lớp. Tức là 
ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc 
xuất ly.  

 
13. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn 

nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống 
như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một 
cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tám mươi ngàn người 
trưởng làng ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.”  
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14. Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā 
tiṇṇavicikicchā vigatakathaṃkathā vesārajjappattā aparappaccayā satthu-
sāsane bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Abhikkantaṃ bhante, abhikkantaṃ 
bhante. Seyyathāpi bhante, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā 
vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ 
dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni dakkhintī ’ti. Evamevaṃ bhagavatā 
anekapariyāyena dhammo pakāsito. Ete mayaṃ bhante, bhagavantaṃ 
saraṇaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsake no bhagavā 
dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gate ”ti.  

 
15. Atha kho soṇassa koḷivīsassa etadahosi: “Yathā yathā kho ahaṃ 

bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ 
ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ 
brahmacariyaṃ carituṃ. Yannūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni 
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyan ”ti.  

 
16. Atha kho tāni asīti gāmikasahassāni bhagavato bhāsitaṃ abhinandi-

tvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā 
pakkamiṃsu. Atha kho soṇo koḷivīso acirapakkantesu tesu asītiyā gāmika-
sahassesu yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho soṇo koḷivīso 
bhagavantaṃ etadavoca: “Yathā yathāhaṃ bhante, bhagavatā dhammaṃ 
desitaṃ ājānāmi, nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ 
ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ. Icchāmahaṃ 
bhante, kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajituṃ. Pabbājetu maṃ bhante, bhagavā ”ti. Alattha kho 
soṇo koḷivīso bhagavato santike pabbajjaṃ, alattha upasampadaṃ.  

 
17. Acirūpasampanno ca panāyasmā soṇo sītavane viharati. Tassa 

accāraddhaviriyassa caṅkamato pādā bhijjiṃsu. Caṅkamo lohitena phuṭṭho1 
hoti, seyyathāpi gavāghātanaṃ. 

 
18. Atha kho āyasmato soṇassa rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso 

parivitakko udapādi: “Ye kho keci bhagavato sāvakā āraddhaviriyā viharanti, 
ahaṃ tesaṃ aññataro. Atha ca pana me na anupādāya āsavehi cittaṃ 
vimuccati. Saṃvijjanti kho pana me kule bhogā. Sakkā bhoge ca bhuñjituṃ 
puññāni ca kātuṃ. Yannūnāhaṃ hīnāyāvattitvā bhoge ca bhuñjeyyaṃ 
puññāni ca kareyyan ”ti.  

 
19. Atha kho bhagavā āyasmato soṇassa cetasā cetoparivitakkamaññāya 

seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ 
vā bāhaṃ sammiñjeyya, evameva gijjhakūṭe pabbate antarahito sītavane 
pāturahosi.  
                                                   
1 phuṭho - Ma, PTS. 
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14. Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, 
đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã 
thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn 
chấp nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời.” 
 

15. Khi ấy, Soṇa Koḷivīsa đã khởi ý điều này: “Theo như ta hiểu về Pháp 
đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối 
với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ 
trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch, hay là ta nên cạo bỏ 
râu tóc, khoác các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà?”  
 

16. Sau đó, khi đã được hoan hỷ, đã được hài lòng với lời giảng dạy của 
đức Thế Tôn, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi tám 
mươi ngàn người trưởng làng ra đi không lâu, Soṇa Koḷivīsa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Soṇa Koḷivīsa đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực 
hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc 
được cạo sạch. Bạch ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca-sa, 
rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy cho con 
xuất gia.” Rồi Soṇa Koḷivīsa đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của 
đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên.  
 

17. Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, đại đức Soṇa sống ở khu 
rừng Sīta. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực quá mức, 
các bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành trở nên vấy đầy máu như là chỗ 
giết trâu bò.  
 

18. Sau đó, đại đức Soṇa trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta là một trong số các vị đệ tử của đức Thế 
Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài 
sản, có thể thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu. Hay là ta 
nên quay về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các 
việc phước báu?”  
 

19. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
đại đức Soṇa, rồi cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra 
cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ 
như thế Ngài đã biến mất tại núi Gijjhakūṭa và hiện ra ở khu rừng Sīta.  
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20. Atha kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ senāsanacārikaṃ 
āhiṇḍanto yenāyasmato soṇassa caṅkamo tenupasaṅkami. Addasā1 kho 
bhagavā āyasmato soṇassa caṅkamaṃ lohitena phuṭṭhaṃ,2 disvāna bhikkhū 
āmantesi: “Kassa khvāyaṃ bhikkhave, caṅkamo lohitena phuṭṭho,3 
seyyathāpi gavāghātanan ”ti? “Āyasmato bhante, soṇassa accāraddha-
viriyassa caṅkamato pādā bhijjiṃsu. Tassāyaṃ caṅkamo lohitena phuṭṭho, 
seyyathāpi gavāghātanan ”ti.  
 
 
 

21. Atha kho bhagavā yenāyasmato soṇassa vihāro tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Āyasmāpi kho soṇo bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ 
soṇaṃ bhagavā etadavoca: “Nanu te soṇa, rahogatassa patisallīnassa evaṃ 
cetaso parivitakko udapādi: ‘Ye kho keci bhagavato sāvakā āraddhaviriyā 
viharanti, ahaṃ tesaṃ aññataro. Atha ca pana me na anupādāya āsavehi 
cittaṃ vimuccati. Saṃvijjanti kho pana me kule bhogā. Sakkā bhoge ca 
bhuñjituṃ puññāni ca kātuṃ. Yannūnāhaṃ hīnāyāvattitvā bhoge ca 
bhuñjeyyaṃ puññāni ca kareyyan ’”ti. “Evaṃ bhante ”ti.  
 
 
 

22. “Taṃ kimmaññasi soṇa, kusalo tvaṃ pubbe agārikabhūto vīṇāya 
tantissare ”ti? “Evaṃ bhante ”ti. “Taṃ kimmaññasi soṇa, yadā te vīṇāya 
tantiyo accāyatā4 honti, api nu te vīṇā tasmiṃ samaye saravatī vā hoti 
kammaññā vā ”ti? “No hetaṃ bhante ”ti. “Taṃ kimmaññasi soṇa, yadā te 
viṇāya tantiyo atisithilā honti, api nu te vīṇā tasmiṃ samaye saravatī vā hoti 
kammaññā vā ”ti? “No hetaṃ bhante ”ti. “Taṃ kimmaññasi soṇa, yadā te 
vīṇāya tantiyo neva accāyatā honti nātisithilā, same guṇe patiṭṭhitā, api nu te 
vīṇā tasmiṃ samaye saravatī vā hoti kammaññā vā ”ti? “Evaṃ bhante ”ti.  
 
 
 

23. “Evameva kho soṇa, accāraddhaviriyaṃ uddhaccāya saṃvattati, 
atilīnaviriyaṃ kosajjāya saṃvattati. Tasmātiha tvaṃ soṇa, viriyasamataṃ5 
adhiṭṭhaha,6 indriyānañca samataṃ5 paṭivijjha. Tattha ca nimittaṃ gaṇhāhī 
”ti. “Evaṃ bhante ”ti. Kho āyasmā soṇo bhagavato paccassosi.  
 
 
 

24. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ soṇaṃ iminā ovādena ovaditvā 
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya, pasāritaṃ 
vā bāhaṃ sammiñjeyya, evameva sītavane āyasmato soṇassa pamukhe 
antarahito gijjhakūṭe pabbate pāturahosi.  

                                                   
1 addasa - PTS.    3 phuṭho - Ma, PTS.       5 osamathaṃ - Javi. 
2 phuṭhaṃ - Ma, PTS.   4 accāyikā - Syā.        6 adhiṭṭhāhi - Syā. 
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20. Sau đó, trong khi cùng với nhiều vị tỳ khưu đi dạo quanh các chỗ trú 
ngụ, đức Thế Tôn đã đi đến gần đường kinh hành của đại đức Soṇa. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy đường kinh hành của đại đức Soṇa bị vấy đầy máu, sau khi 
nhìn thấy đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đường kinh hành 
này của vị nào lại bị vấy đầy máu, giống như là chỗ giết trâu bò vậy?” - “Bạch 
ngài, đại đức Soṇa trong khi đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực quá mức nên 
hai bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành bị vấy đầy máu này là của vị ấy, 
giống như là chỗ giết trâu bò vậy.” 
 

21. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của đại đức Soṇa, sau khi đến đã 
ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Đại đức Soṇa đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Soṇa đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã nói với đại đức Soṇa điều này: - “Này Soṇa, có phải ngươi trong 
lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Ta 
là một trong số các vị đệ tử của đức Thế Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực, 
nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, có thể thọ dụng những tài 
sản (ấy) và làm các việc phước báu; hay là ta nên quay về cuộc sống thấp kém 
rồi thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu?’” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” 
 

22. - “Này Soṇa, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Có phải trước đây khi 
còn là kẻ tại gia ngươi rành rẽ về âm điệu của sợi dây ở đàn vīṇā?”1 - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” - “Này Soṇa, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những 
sợi dây ở đàn vīṇā của ngươi là quá căng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vīṇā 
của ngươi có được âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, điều ấy 
không đúng.” - “Này Soṇa, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây 
ở đàn vīṇā của ngươi là quá chùng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vīṇā của 
ngươi có được âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, điều ấy 
không đúng.” - “Này Soṇa, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây 
ở đàn vīṇā của ngươi không là quá căng và cũng không là quá chùng, được 
đặt vào mức độ trung hòa, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vīṇā của ngươi có 
được âm sắc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, đúng vậy.” 
 

23. - “Này Soṇa, tương tợ y như thế sự tinh tấn nỗ lực quá mức đưa đến sự 
loạn động, sự tinh tấn quá uể oải đưa đến sự biếng nhác. Này Soṇa, do đó ở 
đây ngươi phải xác định mức đều đều của sự tinh tấn, phải thấu triệt sự cân 
bằng của các quyền, và ở đó ngươi phải nắm giữ ấn chứng.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Đại đức Soṇa đã trả lời đức Thế Tôn. 
 

24. Sau đó, khi đã giáo huấn cho đại đức Soṇa bằng lời giáo huấn ấy, rồi 
cũng giống như một người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã 
được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế tại 
khu rừng Sīta đức Thế Tôn đã biến mất trước mặt đại đức Soṇa rồi hiện ra ở 
núi Gijjhakūṭa.  

                                                   
1 Vīṇā là một loại đàn dây có hình dáng tương tợ như đàn tỳ-bà (ND). 
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25. Atha kho āyasmā soṇo aparena samayena viriyasamataṃ adhiṭṭhāsi, 
indriyānañca samataṃ paṭivijjhi. Tattha ca nimittaṃ aggahesi. Atha kho 
āyasmā soṇo eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto viharanto na 
cirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajanti, tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme 
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsi. “Khīṇā jāti vusitaṃ 
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā ”ti abbhaññāsi.1 
Aññataro ca panāyasmā soṇo arahataṃ ahosi.  
 
 

 
26. Atha kho āyasmato soṇassa arahattaṃ pattassa etadahosi: “Yannū-

nāhaṃ bhagavato santike aññaṃ byākareyyan ”ti. Atha kho āyasmā soṇo 
yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā soṇo bhagavantaṃ 
etadavoca:  
 
 

 
27. “Yo so bhante, bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo 

ohitabhāro anuppattasadattho parikkhīṇabhavasaññojano sammadaññā 
vimutto, so cha ṭhānāni adhimutto hoti: Nekkhammādhimutto hoti, 
pavivekādhimutto hoti, abyāpajjhādhimutto hoti, upādānakkhayādhimutto 
hoti, taṇhakkhayādhimutto hoti, asammohādhimutto hoti.  
 
 

 
28. Siyā kho pana bhante idhekaccassa āyasmato evamassa ‘kevalaṃ 

saddhāmattakaṃ nūna ayamāyasmā nissāya nekkhammādhimutto ’ti. Na 
kho panetaṃ bhante, evaṃ daṭṭhabbaṃ. Khīṇāsavo bhante, bhikkhu 
vusitavā katakaraṇīyo karaṇīyamattano2 asamanupassanto katassa vā 
paticayaṃ, khayā rāgassa vītarāgattā nekkhammādhimutto hoti, khayā 
dosassa vītadosattā nekkhammādhimutto hoti, khayā mohassa vītamohattā 
nekkhammādhimutto hoti.  
 
 

 
29. Siyā kho pana bhante, idhekaccassa āyasmato evamassa ‘lābha-

sakkārasilokaṃ nūna ayamāyasmā nikāmayamāno pavivekādhimutto ’ti. Na 
kho panetaṃ bhante, evaṃ daṭṭhabbaṃ. Khīṇāsavo bhante, bhikkhu 
vusitavā katakaraṇīyo karaṇīyamattano asamanupassanto katassa vā 
paticayaṃ, khayā rāgassa vītarāgattā pavivekādhimutto hoti, khayā dosassa 
vītadosattā pavivekādhimutto hoti, khayā mohassa vītamohattā 
pavivekādhimutto hoti.  
                                                   
1 abhiññāsi - Ma. 
2 karaṇīyamattānaṃ - Sīmu, Ma, Syā; karaṇīyaṃ attano - Aṅguttarapāḷi. 
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25. Sau đó, đại đức Soṇa đã xác định mức đều đều của sự tinh tấn, đã 
thấu triệt sự cân bằng của các quyền, và ở đó đã nắm giữ được ấn chứng. Khi 
ấy, đại đức Soṇa trong khi sống một mình, tách biệt, không lười biếng, có sự 
nỗ lực, có sự quyết tâm, nên chẳng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này 
nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào vào mục 
đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai 
của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không 
nhà. Vị ấy biết được rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc 
cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này 
nữa.” Và trong số các vị A-la-hán đã có thêm một vị nữa là đại đức Soṇa.  

 
26. Sau đó, khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán đại đức Soṇa đã khởi ý điều 

này: “Hay là ta nên công bố trí chứng ngộ này trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn?” Khi ấy, đại đức Soṇa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Soṇa đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

 
27. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu nào là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 

kiệt, sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được đặt 
xuống, mục đích tốt đẹp đã đạt được, sự ràng buộc vào hiện hữu đã được diệt 
tận, đã được giải thoát nhờ vào trí chứng ngộ chân chánh, vị ấy đã thành tựu 
sáu việc: vị ấy đã thành tựu sự xuất ly, vị ấy đã thành tựu sự viễn ly, vị ấy đã 
thành tựu sự không hãm hại, vị ấy đã thành tựu sự diệt tận của chấp thủ, vị 
ấy đã thành tựu sự diệt tận của luyến ái, vị ấy đã thành tựu sự không còn si 
mê. 

 
28. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 

‘Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự xuất ly chỉ hoàn toàn nhờ vào đức 
tin?’ Bạch ngài, điều ấy không nên được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ 
khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã 
làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc sự 
tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi 
tham ái mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự 
lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và 
sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự xuất ly.  

 
29. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 

‘Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự viễn ly trong khi còn thèm muốn lợi 
lộc, sự trọng vọng, và sự tôn vinh?’ Bạch ngài, điều ấy không nên được xem 
xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo 
Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần 
phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự đoạn 
tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ 
vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự viễn ly.  
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30. Siyā kho pana bhante, idhekaccassa āyasmato evamassa ‘sīlabbata-
parāmāsaṃ nūna ayamāyasmā sārato paccāgacchanto abyāpajjhādhimutto 
’ti. Na kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ. Khīṇāsavo bhante, bhikkhu vusitavā 
katakaraṇīyo karaṇīyamattano asamanupassanto katassa vā paticayaṃ, 
khayā rāgassa vītarāgattā abyāpajjhādhimutto hoti, khayā dosassa 
vītadosattā abyāpajjhādhimutto hoti, khayā mohassa vītamohattā 
abyāpajjhādhimutto hoti. ―pe― khayā rāgassa vītarāgattā 
upādānakkhayādhimutto hoti, khayā dosassa vītadosattā 
upādānakkhayādhimutto hoti, khayā mohassa vītamohattā 
upādānakkhayādhimutto hoti. ―pe― khayā rāgassa vītarāgattā 
taṇhakkhayādhimutto hoti, khayā dosassa vītadosattā taṇhakkhayādhimutto 
hoti, khayā mohassa vītamohattā taṇhakkhayādhimutto hoti. ―pe― khayā 
rāgassa vītarāgattā asammohādhimutto hoti, khayā dosassa vītadosattā 
asammohādhimutto hoti, khayā mohassa vītamohattā asammohādhimutto 
hoti.  
 
 
 
 
 

31. Evaṃ sammā vimuttacittassa bhante, bhikkhuno bhusā cepi cakkhu 
viññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ āgacchanti, nevassa cittaṃ pariyādiyanti, 
amissīkatamevassa cittaṃ hoti ṭhitaṃ āneñjappattaṃ,1 vayañcassānupassati. 
Bhusā cepi sotaviññeyyā saddā ―pe― ghāṇaviññeyyā gandhā ―pe― 
jivhāviññeyyā rasā ―pe― kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā ―pe― manoviññeyyā 
dhammā manassa āpāthaṃ āgacchanti, nevassa cittaṃ pariyādiyanti, 
amissīkatamevassa cittaṃ hoti ṭhitaṃ āneñjappattaṃ, vayañcassānupassati.  
 
 
 
 
 

32. Seyyathāpi bhante, selo pabbato acchiddo asusiro ekaghano, 
puratthimāya cepi disāya āgaccheyya bhusā vātavuṭṭhi, neva naṃ 
saṅkampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya. Pacchimāya cepi 
disāya āgaccheyya bhusā vātavuṭṭhi, ―pe― uttarāya cepi disāya āgaccheyya 
bhusā vātavuṭṭhi, ―pe― dakkhiṇāya cepi disāya āgaccheyya bhusā 
vātavuṭṭhi, neva naṃ saṅkampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya. 
Evameva kho bhante, evaṃ sammā vimuttacittassa bhikkhuno bhusā cepi 
cakkhuviññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ āgacchanti, nevassa cittaṃ 
pariyādiyanti, amissīkatamevassa cittaṃ hoti ṭhitaṃ āneñjappattaṃ, 
vayañcassānupassati. Bhusā cepi sotaviññeyyā saddā ―pe― ghāṇaviññeyyā 
gandhā ―pe― jivhāviññeyyā rasā ―pe― kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā ―pe― 
manoviññeyyā dhammā manassa āpāthaṃ āgacchanti, nevassa cittaṃ 
pariyādiyanti, amissīkatamevassa cittaṃ hoti ṭhitaṃ āneñjappattaṃ, 
vayañcassānupassatī ”ti.  

                                                   
1 ānejjappattaṃ - PTS. 
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30. Bạch ngài, ở đây có thể một đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: “Không 
lẽ đại đức này đã thành tựu sự không hãm hại trong khi lìa bỏ cốt lõi quay về 
với sự bám víu vào giới cấm và nghi thức?” Bạch ngài, điều ấy không nên 
được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, 
sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến 
việc cần phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự 
đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không hãm 
hại, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu 
sự không hãm hại, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã 
thành tựu sự không hãm hại. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái 
và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của 
chấp thủ, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của chấp thủ. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và 
sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyến ái, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của 
luyến ái, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của luyến ái. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và 
sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không còn si mê, nhờ vào sự đoạn tận 
của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự không còn si mê, nhờ 
vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự không còn 
si mê. 
 

31. Bạch ngài, đối với vị tỳ khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát, nếu 
các hình dáng được nhận biết bởi mắt, dầu cho nổi bật, đi vào nhãn giới cũng 
không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo 
trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu 
các âm thanh được nhận thức bởi tai ... các mùi hương được nhận thức bởi 
mũi ... các vị nếm được nhận thức bởi lưỡi ... các sự xúc chạm được nhận 
thức bởi thân ... các pháp được nhận thức bởi ý, dầu cho nổi bật, đi vào ý giới 
cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị 
xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy.  
 

32. Bạch ngài, cũng giống như hòn núi đá không có kẽ nứt, không có lỗ 
hổng, liền lặn một khối, nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng đông 
cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, không thể làm 
chấn động. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng tây ... Nếu có cơn 
mưa bão dữ dội đi đến từ hướng bắc ... Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ 
hướng nam cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, 
không thể làm chấn động. Bạch ngài, tương tợ như thế đối với vị tỳ khưu có 
tâm đã được hoàn toàn giải thoát, nếu các hình dáng được nhận thức bởi 
mắt, dầu cho nổi bật, đi vào nhãn giới cũng không xâm chiếm được tâm của 
vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, 
và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu các âm thanh được nhận thức 
bởi tai ... các mùi hương được nhận thức bởi mũi ... các vị nếm được nhận 
thức bởi lưỡi ... các sự xúc chạm được nhận thức bởi thân ... các pháp được 
nhận thức bởi ý, dầu cho nổi bật, đi vào ý giới cũng không xâm chiếm được 
tâm của vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến 
bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy.”  
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33. “Nekkhammaṃ adhimuttassa pavivekañca cetaso, 
abyāpajjhādhimuttassa upādānakkhayassa ca. 
Taṇhakkhayādhimuttassa asammohañca cetaso,           
disvā āyatanuppādaṃ sammā cittaṃ vimuccati.  

 
34.  Tassa sammā vimuttassa santacittassa bhikkhuno,                  

katassa paticayo natthi karaṇīyaṃ na vijjati.  
 

35.  Selo yathā ekaghano vātena na samīrati,                       
evaṃ rūpā rasā saddā gandhā phassā ca kevalā. 
Iṭṭhā dhammā aniṭṭhā ca nappavedhenti tādino,  
ṭhitaṃ cittaṃ vippamuttaṃ vayañcassānupassatī ”ti.  

 
 

36. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Evaṃ kho bhikkhave, 
kulaputtā aññaṃ vyākaronti. Attho ca vutto, attā ca anupanīto. Atha ca 
panidhekacce moghapurisā hasamānakā1 maññe aññaṃ vyākaronti. Te 
pacchā vighātaṃ āpajjantī ”ti.  
 

37. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ soṇaṃ āmantesi: “Tvaṃ kho ’si soṇa, 
sukhumālo. Anujānāmi te soṇa, ekapalāsikaṃ upāhanan ”ti. “Ahaṃ kho 
bhante, asītisakaṭavāhe hiraññaṃ ohāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajito 
sattahatthikañca aṇīkaṃ. Athāhaṃ bhante, ekapalāsikaṃ ce upāhanaṃ 
pariharissāmi,2 tassa me bhavissanti vattāro: ‘Soṇo koḷivīso asītisakaṭavāhe 
hiraññaṃ ohāya āgarasmā anagāriyaṃ pabbajito sattahatthikañca aṇīkaṃ. 
So dānāyaṃ ekapalāsikāsu upāhanāsu satto ’ti. Sace bhagavā 
bhikkhusaṅghassa anujānissati, ahampi paribhuñjissāmi. No ce bhagavā 
bhikkhusaṅghassa anujānissati, ahampi na paribhuñjissāmī ”ti.  
 

38. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, ekapalāsikaṃ 
upāhanaṃ. Na bhikkhave, diguṇā upāhanā dhāretabbā, na tiguṇā upāhanā 
dhāretabbā, na gaṇaṅgaṇūpāhanā3 dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

39. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sabbanīlikā4 
upāhanāyo dhārenti. ―pe― sabbapītikā5 upāhanāyo dhārenti, sabbalohitikā6 
upāhanāyo dhārenti, sabbamañjeṭṭhikā7 upāhanāyo dhārenti, sabbakaṇhā8 
upāhanāyo dhārenti, sabbamahāraṅgarattā upāhanāyo dhārenti, 
sabbamahānāmarattā upāhanāyo dhārenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti.  

                                                   
1 hasamānakaṃ - Ma, Syā, PTS, Manupa, Tovi; hasamānā - Aṭṭhakathā. 
2 athāhaṃ bhante ekapalāsikaṃ ce upāhanaṃ pariharissamī ti sīhalakkharapotthakesu na 
dissate marammarakkharapotthake upāhanaṃ na dissate. 
3 guṇaṅguṇūpāhanā - Ma. 
4 sabbanīlikāyo - Avi, Manupa, Tovi, Javi. 7 mañjeṭṭhikāyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi;  
5 sabbāpītikāyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi.   mañjiṭṭhikā - Ma, Manupa, Aṭṭhakathā. 
6 sabbalohitikāyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. 8 sabbakaṇhāyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. 
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33. “Đối với vị có tâm đã thành tựu sự xuất ly và sự viễn ly, đã thành 
tựu sự không hãm hại, và có sự đoạn tận của chấp thủ, có tâm đã thành 
tựu sự đoạn tận tham ái và sự không si mê, sau khi thấy được sự sanh lên 
của các xứ (sáu giác quan và các đối tượng của chúng), tâm (của vị ấy) 
được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn.  
 

34. Đối với vị khưu đã được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn, có 
tâm thanh tịnh ấy, thì không có sự tích lũy của (việc) đã làm, việc cần làm 
không được biết đến.  
 

35. Giống như núi đá liền lặn một khối không lay chuyển bởi gió, tương 
tợ như thế hết thảy các sắc, các vị, các thinh, các hương, các xúc, và các 
pháp được ưa thích và không được ưa thích không làm chấn động tâm đã 
được bền vững, đã được giải thoát của vị như thế ấy, và vị ấy quan sát sự 
diệt đi của điều ấy.”  
 

 
36. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 

những người con trai của các gia đình danh tiếng công bố sự chứng ngộ như 
thế ấy. Kết quả đã được nói lên còn bản thân là không nêu ra. Hơn nữa, trong 
trường hợp này ta nghĩ rằng có một số kẻ rồ dại công bố trí chứng ngộ như là 
đùa giỡn, những kẻ ấy sau này bị lâm vào cảnh tiêu hoại.” 

 
37. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Soṇa rằng: - “Này Soṇa, ngươi 

là người (có vóc dáng) mảnh mai. Này Soṇa, đối với ngươi ta cho phép (sử 
dụng) dép loại một lớp.” - “Bạch ngài, con đã từ bỏ số tiền vàng gồm tám 
mươi xe hàng với bầy voi gồm bảy con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. 
Bạch ngài, giờ đây nếu con sẽ mang dép loại một lớp, sẽ có những người nói 
về con rằng: ‘Soṇa Koḷivīsa đã từ bỏ số tiền vàng gồm tám mươi xe hàng với 
bầy voi gồm bảy con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. Giờ đây, chính vị 
ấy lại bám víu vào những đôi dép loại một lớp.’ Nếu đức Thế Tôn cho phép 
hội chúng tỳ khưu thì con sẽ sử dụng; nếu đức Thế Tôn không cho phép hội 
chúng tỳ khưu thì con cũng sẽ không sử dụng.” 

 
38. 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, ta cho phép (sử dụng) dép loại 
một lớp. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại hai lớp, không 
nên mang những đôi dép loại ba lớp, không nên mang những đôi dép loại 
nhiều lớp; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 

 
39. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép toàn 

màu xanh, ―(như trên)― mang những đôi dép toàn màu vàng, mang những 
đôi dép toàn màu đỏ (máu), mang những đôi dép toàn màu tím, mang những 
đôi dép toàn màu đen, mang những đôi dép nhuộm toàn màu đỏ tía, mang 
những đôi dép nhuộm toàn màu hồng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.”  
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40. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, sabbanīlikā 
upāhanā dhāretabbā. ―pe― na sabbapītikā upāhanā dhāretabbā, na 
sabbalohitikā upāhanā dhāretabbā, na sabbamañjeṭṭhikā upāhanā 
dhāretabbā, na sabbakaṇhā upāhanā dhāretabbā, na sabbamahāraṅgarattā 
upāhanā dhāretabbā, na sabbamahānāmarattā upāhanā dhāretabbā. Yo 
dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

41. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nīlakavaṭṭikā1 
upāhanāyo dhārenti. ―pe― pītakavaṭṭikā upāhanāyo dhārenti, lohitaka-
vaṭṭikā upāhanāyo dhārenti, mañjeṭṭhikavaṭṭikā upāhanāyo dhārenti, 
kaṇhavaṭṭikā upāhanāyo dhārenti, mahāraṅgarattavaṭṭikā upāhanāyo 
dhārenti, mahānāmarattavaṭṭikā upāhanāyo dhārenti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti.  
 
 

42. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, nīlakavaṭṭikā 
upāhanā dhāretabbā. ―pe― na pītakavaṭṭikā upāhanā dhāretabbā, na 
lohitakavaṭṭikā upāhanā dhāretabbā, na mañjeṭṭhikavaṭṭikā upāhanā 
dhāretabbā, na kaṇhavaṭṭikā upāhanā dhāretabbā, na mahāraṅgaratta-
vaṭṭikā upāhanā dhāretabbā, na mahānāmarattavaṭṭikā upāhanā dhāretabbā. 
Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

43. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū khallikabaddhā2 
upāhanāyo dhārenti. ―pe― puṭabaddhā upāhanāyo dhārenti, pāḷiguṇṭhimā 
upāhanāyo dhārenti, tūlapuṇṇikā3 upāhanāyo dhārenti, tittirapattikā 
upāhanāyo dhārenti, meṇḍavisāṇavaṭṭikā4 upāhanāyo dhārenti, 
ajavisāṇavaṭṭikā5 upāhanāyo dhārenti, vicchikāḷikā upāhanāyo dhārenti, 
morapiñjaparisibbitā6 upāhanāyo dhārenti, citrā upāhanāyo dhārenti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti.  
 
 

44. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, khallikabaddhā 
upāhanā dhāretabbā. ―pe― na puṭabaddhā upāhanā dhāretabbā, na 
pāḷiguṇṭhimā upāhanā dhāretabbā, na tūlapuṇṇikā upāhanā dhāretabbā, na 
tittirapattikā upāhanā dhāretabbā, na meṇḍavisāṇavaṭṭikā upāhanā 
dhāretabbā, na ajavisāṇavaṭṭikā upāhanā dhāretabbā, na vicchikāḷikā 
upāhanā dhāretabbā, na morapiñjaparisibbitā upāhanā dhāretabbā, na citrā 
upāhanā dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

                                                   
1 nīlakavaddhikā - Ma, Syā. Ettha pītakādīsu ca sabbattha vaddhikā ti dissate. 
2 khallakabandhā - Ma, Syā, PTS, Manupa, Javi, Tovi. 
3 tīlapaṇṇikā - Tovi.    5 ajavisāṇavaddhikā - Ma, Syā, Aṭṭhakathā. 
4 meṇḍavisāṇabaddhikā - Sīmu;      ajavisāṇabandhikā - PTS. 
  meṇḍavisāṇavaddhikā - Ma, Syā;  6 morapiñchaparisibbitā - Ma. 
  meṇḍavisāṇabandhikā - PTS.     morapicchaparisibbitā - PTS. 
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40. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép toàn màu xanh, —(như trên)— không nên mang 
những đôi dép toàn màu vàng, không nên mang những đôi dép toàn màu đỏ 
(máu), không nên mang những đôi dép toàn màu tím, không nên mang 
những đôi dép toàn màu đen, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn 
màu đỏ tía, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn màu hồng; vị nào 
mang thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

 
41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép có dây 

buộc màu xanh, —(như trên)— mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, 
mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ (máu), mang những đôi dép có dây 
buộc màu tím, mang những đôi dép có dây buộc màu đen, mang những đôi 
dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, mang những đôi dép có dây buộc nhuộm 
màu hồng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.”  
 

 
42. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 

nên mang những đôi dép có dây buộc màu xanh, —(như trên)— không nên 
mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, không nên mang những đôi dép 
có dây buộc màu đỏ (máu), không nên mang những đôi dép có dây buộc màu 
tím, không nên mang những đôi dép có dây buộc màu đen, không nên mang 
những đôi dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, không nên mang những đôi 
dép có dây buộc nhuộm màu hồng; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

 
43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép phủ 

gót chân, —(như trên)— mang những đôi dép trùm đến gối, mang những đôi 
dép trùm đến ống chân, mang những đôi dép lót bông gòn, mang những đôi 
dép giống cánh của gà gô, mang những đôi dép có gắn sừng cừu, mang những 
đôi dép có gắn sừng dê, mang những đôi dép có gắn đuôi bọ cạp, mang 
những đôi dép có khâu lông công, mang những đôi dép đủ các loại. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.”  
 

 
44. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 

nên mang những đôi dép phủ gót chân, —(như trên)— không nên mang 
những đôi dép trùm đến gối, không nên mang những đôi dép trùm đến ống 
chân, không nên mang những đôi dép lót bông gòn, không nên mang những 
đôi dép giống cánh của gà gô, không nên mang những đôi dép có gắn sừng 
cừu, không nên mang những đôi dép có gắn sừng dê, không nên mang những 
đôi dép có gắn đuôi bọ cạp, không nên mang những đôi dép có khâu lông 
công, không nên mang những đôi dép đủ các loại; vị nào mang thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
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45. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīhacammaparikkhaṭā 
upāhanāyo dhārenti. ―pe― vyagghacammaparikkhaṭā upāhanāyo dhārenti, 
dīpicammaparikkhaṭā upāhanāyo dhārenti, ajinacammaparikkhaṭā 
upāhanāyo dhārenti, uddacammaparikkhaṭā upāhanāyo dhārenti, majjāra-
cammaparikkhaṭā upāhanāyo dhārenti, kāḷakacammaparikkhaṭā upāhanāyo 
dhārenti, ulūkacammaparikkhaṭā1 upāhanāyo dhārenti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācanti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti.  

 
46. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, sīhacamma-

parikkhaṭā upāhanā dhāretabbā. ―pe― na vyagghacammaparikkhaṭā 
upāhanā dhāretabbā, na dīpicammaparikkhaṭā upāhanā dhāretabbā, na 
ajinacammaparikkhaṭā upāhanā dhāretabbā, na uddacammaparikkhaṭā 
upāhanā dhāretabbā, na majjāracammaparikkhaṭā upāhanā dhāretabbā, na 
kāḷakacammaparikkhaṭā upāhanā dhāretabbā, na ulūkacammaparikkhaṭā 
upāhanā dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
47. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya 

rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi aññatarena bhikkhunā pacchāsamaṇena. Atha kho 
so bhikkhu khañjamāno bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhī. 

  
48. Addasā kho aññataro upāsako gaṇaṅgaṇupāhanaṃ2 ārohitvā 

bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ, disvāna upāhanā orohitvā yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā yena so 
bhikkhu tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā 
etadavoca: “Kissa bhante, ayyo khañjatī ”ti? “Pādā me āvuso phalitā ”ti.3 
“Handa4 bhante, upāhanāyo ”ti. “Alaṃ āvuso, paṭikkhittā bhagavatā 
gaṇaṅgaṇūpāhanā ”ti. “Gaṇhāhetā bhikkhu upāhanāyo ”ti.  

 
49. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, omukkaṃ 
gaṇaṅgaṇūpāhanaṃ. Na bhikkhave, navā gaṇaṅgaṇūpāhanā dhāretabbā. Yo 
dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
50. Te na kho pana samayena bhagavā ajjhokāse anupāhano caṅkamati. 

‘Satthā anupāhano caṅkamatī ’ti therāpi bhikkhū anupāhanā caṅkamanti.  

 
51. Chabbaggiyā bhikkhū satthari anupāhane caṅkamamāne theresupi 

bhikkhūsu anupāhanesu caṅkamamānesu saupāhanā caṅkamanti. Ye te 
bhikkhū appicchā, te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
chabbaggiyā bhikkhū satthari anupāhane caṅkamamāne theresupi 
bhikkhūsu anupāhanesu caṅkamamānesu saupāhanā caṅkamissantī ”ti?  

                                                   
1 luvakacammaparikkhaṭā - Ma.           3 phālitā ti - Syā, PTS, Sīmu.  
2 gaṇaṅgaṇupāhanā - Manupa, Avi, Javi, Tovi; guṇaṅguṇūpāhanā - Ma.    4 gaṇha - Syā.  
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45. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép được 
viền quanh bằng da sư tử, —(như trên)— mang những đôi dép được viền 
quanh bằng da cọp, mang những đôi dép được viền quanh bằng da beo, 
mang những đôi dép được viền quanh bằng da hươu, mang những đôi dép 
được viền quanh bằng da rái cá, mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da mèo, mang những đôi dép được viền quanh bằng da sóc, mang những đôi 
dép được viền quanh bằng da cú mèo. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.”  
 

46. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da sư tử, —(như trên)— 
không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da cọp, không nên 
mang những đôi dép được viền quanh bằng da beo, không nên mang những 
đôi dép được viền quanh bằng da hươu, không nên mang những đôi dép 
được viền quanh bằng da rái cá, không nên mang những đôi dép được viền 
quanh bằng da mèo, không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da sóc, không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da cú mèo; vị 
nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

47. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào 
thành Rājagaha để khất thực với vị tỳ khưu nào đó làm Sa-môn hầu cận. Khi 
ấy, vị tỳ khưu ấy đi khập khiễng theo sát phía sau đức Thế Tôn.  
 

48. Có nam cư sĩ nọ sau khi mang vào đôi dép loại nhiều lớp đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã tháo đôi dép ra rồi 
đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đi đến gần vị 
tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu ấy rồi nói điều này: - “Thưa 
ngài, vì sao ngài đi khập khiễng?” - “Này đạo hữu, hai bàn chân tôi bị rách.” - 
“Thưa ngài, hãy nhận lấy đôi dép.” - “Này đạo hữu, thôi đi. Những đôi dép có 
nhiều lớp đã bị đức Thế Tôn cấm đoán.” (Đức Thế Tôn đã nói rằng): - “Này tỳ 
khưu, ngươi hãy thọ lãnh đôi dép ấy.” 
 

49. Sau đó, 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, ta cho phép (sử dụng) dép loại 
nhiều lớp đã bị bỏ đi. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại 
nhiều lớp còn mới; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

50. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời không mang 
dép. Các tỳ khưu trưởng lão (nghĩ rằng): “Bậc Đạo Sư đi kinh hành không 
mang dép” nên đi kinh hành cũng không mang dép.  
 

51. Trong khi bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các tỳ 
khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại đi kinh hành có mang dép. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao trong khi bậc Đạo Sư đi kinh 
hành không mang dép, trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành cũng 
không mang dép, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép?”  
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52. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhū satthari anupāhane caṅkamamāne 
theresupi bhikkhūsu anupāhanesu caṅkamamānesu saupāhanā 
caṅkamissantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā”ti.  
 

53. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, 
moghapurisā satthari anupāhane caṅkamamāne theresupi bhikkhūsu 
anupāhanesu caṅkamamānesu saupāhanā caṅkamissanti? Imehi nāma 
bhikkhave, gihī kāmabhogino odātavasanā1 abhijīvanikassa sippassa kāraṇā 
ācariyesu sagāravā sappatissā2 sabhāgavuttikā viharissanti.  
 

54. Idha kho taṃ bhikkhave, sobhetha yaṃ tumhe evaṃ svākkhāte 
dhammavinaye pabbajitā samānā ācariyesu ācariyamattesu upajjhāyesu 
upajjhāyamattesu agāravā appatissā asabhāgavuttikā3 vihareyyātha?  
 

55. Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, ācariyesu 
ācariyamattesu upajjhāyesu upajjhāyamattesu anupāhanesu caṅkama-
mānesu saupāhanena caṅkamitabbaṃ. Yo caṅkameyya, āpatti dukkaṭassa. 
Na bhikkhave4 ajjhārāme upāhanā dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

56. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pādakhīlābādho 
hoti. Bhikkhū taṃ bhikkhuṃ5 pariggahetvā uccārampi passāvampi 
nikkhāmenti. Addasā kho bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto te bhikkhū 
taṃ bhikkhuṃ pariggahetvā uccārampi passāvampi nikkhāmente, disvāna 
yena te bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca: “Kiṃ 
imassa bhikkhave, bhikkhuno ābādho ”ti? “Imassa bhante āyasmato 
pādakhīlābādho. Imaṃ mayaṃ pariggahetvā uccārampi passāvampi 
nikkhāmemā ”ti.  
 

57. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, yassa pādā vā 
dukkhā, pādā vā phalitā, pādakhīlo vā ābādho,6 upāhanaṃ dhāretun ”ti.  
 

58. Tena kho pana samayena bhikkhū adhotehi pādehi mañcampi 
pīṭhampi abhiruhanti, cīvarampi senāsanampi dussati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, ‘idāni mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā 
abhiruhissāmī ’ti upāhanaṃ dhāretun ”ti.  
 

59. Tena kho pana samayena bhikkhū rattiyā uposathaggampi 
sannisajjampi gacchantā andhakāre khāṇumpi kaṇṭakampi akkamanti, pādā 
dukkhā honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
ajjhārāme upāhanaṃ dhāretuṃ ukkaṃ padīpaṃ kattaradaṇḍan ”ti.  

                                                   
1 gihī odātavatthavasanakā - Ma; gihino odātavasanā - Syā; gihī odātavasanā - PTS. 
2 sappatissavā - Sīmu.      5 taṃ bhikkhū - Ma;  
3 sagāravā sappatissā sabhāgavuttikā - PTS.      taṃ bhikkhuṃ - PTS. 
4 na ca bhikkhave - Ma, PTS.     6 pādakhīlābādho vā - Syā. 
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52. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói trong khi bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép và 
trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 

53. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao trong khi 
bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép và trong khi các tỳ khưu trưởng lão 
đi kinh hành cũng không mang dép, những kẻ rồ dại ấy lại đi kinh hành có 
mang dép? Này các tỳ khưu, ngay cả những người tại gia choàng vải trắng vì 
lý do nghề nghiệp để nuôi mạng vẫn sống có sự tôn kính, có sự phục tùng, có 
sự cư xử hài hòa đối với các vị thầy.  
 

54. Này các tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang 
được xuất gia trong Pháp và Luật khéo được thuyết giảng như vầy, sao các 
ngươi có thể sống không có sự tôn kính, không có sự phục tùng, không có sự 
cư xử hài hòa đối với các vị thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy 
học, đối với các vị thầy tế độ, đối với các vị tương đương thầy tế độ?  
 

55. 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, trong khi các vị thầy dạy học, 
các vị tương đương thầy dạy học, các vị thầy tế độ, các vị tương đương thầy tế 
độ đang đi kinh hành không mang dép, không nên đi kinh hành có mang 
dép; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu 
viện không nên mang dép; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh khối u ở bàn chân. Các tỳ 
khưu khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu 
tiện. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các tỳ 
khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng 
như tiểu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã 
nói với các tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì 
vậy?” - “Bạch ngài, đại đức này có bệnh khối u ở bàn chân. Chúng con khiêng 
vị này đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.”  
 

57. Sau đó, 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, ta cho phép vị có các bàn chân 
bị đau, hoặc có các bàn chân bị rách, hoặc có bệnh khối u ở bàn chân được 
mang dép.”  
 

58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên giường ghế với các bàn chân 
chưa rửa khiến y và chỗ nằm ngồi bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mang dép khi nghĩ rằng: ‘Bây giờ ta sẽ 
bước lên giường hoặc ghế.’” 
 

59. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi đến nhà hành lễ Uposatha 
cũng như đến cuộc hội họp vào ban đêm đã đạp nhằm gốc cây, (đạp nhằm) 
gai nhọn khiến các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu viện ta cho phép sử dụng dép, 
cây đuốc, cây đèn, và cây gậy để chống.”  
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60. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rattiyā 
paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya kaṭṭhapādukāyo abhiruhitvā ajjhokāse 
caṅkamananti uccāsaddā mahāsaddā khaṭakhaṭasaddā anekavihitaṃ 
tiracchānakathaṃ kathentā, seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ 
mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ annakathaṃ 
pānakathaṃ vatthakathaṃ sayanakathaṃ mālākathaṃ gandhakathaṃ 
ñātikathaṃ yānakathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ 
janapadakathaṃ itthikathaṃ purisakathaṃ1 sūrakathaṃ visikhākathaṃ 
kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ 
samuddakkhāyikaṃ itibhavābhavakathaṃ iti vā, kīṭakampi akkamitvā 
mārenti, bhikkhūpi samādhimhā cāventi.  
 

61. Ye te bhikkhū appicchā, te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma chabbaggiyā bhikkhū rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya kaṭṭha-
pādukāyo abhiruhitvā ajjhokāse caṅkamissanti uccāsaddā mahāsaddā 
khaṭakhaṭasaddā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathentā, seyyathīdaṃ 
rājakathaṃ corakathaṃ ―pe― itibhavābhavakathaṃ iti vā, kīṭakampi 
akkamitvā māressanti, bhikkhūpi samādhimhā cāvessantī ”ti?  
 

62. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhū rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya 
kaṭṭhapādukāyo abhiruhitvā ajjhokāse caṅkamanti uccāsaddā mahāsaddā 
khaṭakhaṭasaddā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathentā, seyyathīdaṃ 
rājakathaṃ corakathaṃ ―pe― itibhavābhavakathaṃ iti vā, kīṭakampi 
akkamitvā mārenti, bhikkhūpi samādhimhā cāventī ”ti? “Saccaṃ bhagavā”ti. 
 

63. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, kaṭṭhapādukāyo dhāretabbā. Yo 
dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

64. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena bārāṇasī 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena bārāṇasī 
tadavasari. Tatrasudaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane migadāye.  
 

65. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā 
kaṭṭhapādukā paṭikkhittā ’ti tālataruṇe chedāpetvā tālapattapādukāyo 
dhārenti. Tāni tālataruṇāni chinnāni milāyanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā tālataruṇe chedāpetvā 
tālapattapādukāyo dhāressanti? Tāni tālataruṇāni chinnāni milāyanti. 
Ekindriyaṃ samaṇā sakyaputtiyā jīvaṃ viheṭhentī ”ti.  
 

66. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhū tālataruṇe 
chedāpetvā tālapattapādukāyo dhārenti. Tāni tālataruṇāni chinnāni 
milāyantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā”ti.  

                                                   
1 purisakathaṃ - Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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60. Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, trong khi 
nói to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất 
đa dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, 
chuyện quân đội, chuyện ghê rợn, chuyện chiến tranh, chuyện cơm ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện kho tàng, chuyện ma 
quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về biển 
cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, các vị vừa 
dẫm đạp giết chết côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định.  

61. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời còn nói to 
giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa 
dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, ―(như trên)―, chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, các vị vừa dẫm đạp giết chết 
côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định?” 

62. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy trong đêm 
vào lúc hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời còn nói 
to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa 
dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, ―(như trên)― chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, các vị vừa dẫm đạp giết chết 
côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

63. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: -Này các tỳ khưu 
không nên mang các đôi guốc gỗ; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 

64. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Bārāṇasī. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bārāṇasī. Tại nơi ấy trong thành Bārāṇasī, đức Thế Tôn ngự 
tại Isipatana, ở khu vườn nai.  

65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những đôi 
guốc gỗ đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã cho chặt những cây thốt nốt 
còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt. Những cây thốt 
nốt còn non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây thốt nốt còn non 
rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt nốt 
còn non bị chặt trở nên héo úa? Các sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của 
loài có một giác quan.”  

66. 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. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cho chặt những cây thốt nốt còn 
non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt 
nốt còn non bị chặt trở nên héo úa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” 
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67. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, 
moghapurisā tālataruṇe chedāpetvā tālapattapādukāyo dhāressanti? Tāni 
tālataruṇāni chinnāni milāyanti. Jīvasaññino hi bhikkhave, manussā 
rukkhasmiṃ. Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, 
tālapattapādukā dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

68. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū “bhagavatā 
tālapattapādukā paṭikkhittā ”ti veḷutaruṇe chedāpetvā veḷupattapādukāyo 
dhārenti. Tāni veḷutaruṇāni chinnāni milāyanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā veḷutaruṇe chedāpetvā 
veḷupattapādukāyo dhāressanti? Tāni veḷutaruṇāni chinnāni milāyanti. 
Ekindriyaṃ samaṇā sakyaputtiyā jīvaṃ viheṭhentī ”ti.  
 

69. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Na bhikkhave, veḷupattapādukā dhāretabbā. Yo dhāreyya, 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

70. Atha kho bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena 
bhaddiyaṃ tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena 
bhaddiyaṃ tadavasari. Tatrasudaṃ bhagavā bhaddiye viharati jātiyāvane.  
 

71. Tena kho pana samayena bhaddiyā bhikkhū anekavihitaṃ 
pādukamaṇḍanānuyogamanuyuttā viharanti, tiṇapādukaṃ karontipi 
kārāpentipi, muñjapādukaṃ karontipi kārāpentipi, babbajapādukaṃ1 
karontipi kārāpentipi, hintālapādukaṃ karontipi kārāpentipi, kamala-
pādukaṃ karontipi kārāpentipi, kambalapādukaṃ karontipi kārāpentipi, 
riñcanti uddesaṃ paripucchaṃ adhisīlaṃ adhicittaṃ adhipaññaṃ.  
 

72. Ye te bhikkhū appicchā, te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhaddiyā bhikkhū anekavihitaṃ pādukamaṇḍanānuyogamanuyuttā 
viharissanti, tiṇapādukaṃ karissantipi kārāpessantipi, muñjapādukaṃ 
karissantipi kārāpessantipi, babbajapādukaṃ karissantipi kārāpessantipi, 
hintālapādukaṃ karissantipi kārāpessantipi, kamalapādukaṃ karissantipi 
kārāpessantipi, kambalapādukaṃ karissantipi kārāpessantipi, riñcissanti 
uddesaṃ paripucchaṃ adhisīlaṃ adhicittaṃ adhipaññan ”ti? Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

73. “Saccaṃ kira bhikkhave, bhaddiyā bhikkhū anekavihitaṃ 
pādukamaṇḍanānuyogamanuyuttā viharanti, tiṇapādukaṃ karontipi 
kārāpentipi, muñjapādukaṃ karontipi kārāpentipi, babbajapādukaṃ 
karontipi kārāpentipi, hintālapādukaṃ karontipi kārāpentipi, kamala-
pādukaṃ karontipi kārāpentipi, kambalapādukaṃ karontipi kārāpentipi, 
riñcanti uddesaṃ paripucchaṃ adhisīlaṃ adhicittaṃ adhipaññan ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti.  

                                                   
1 pabbajapādukaṃ - Ma, Syā. 
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67. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại kia lại cho chặt những cây thốt nốt còn non rồi mang những 
đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt nốt còn non bị chặt 
trở nên héo úa. Này các tỳ khưu, bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở 
trong thân cây. 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, không nên mang 
những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 

68. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những đôi 
guốc làm bằng lá cây thốt nốt đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã cho chặt 
những cây tre còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre. Những 
cây tre còn non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây tre còn non rồi 
mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre khiến những cây tre còn non bị 
chặt trở nên héo úa? Các sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của loài có 
một giác quan.” 

69. 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)― 
“Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre; vị 
nào mang thì phạm tội dukkaṭa.” 

70. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bārāṇasī theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Bhaddiya. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bhaddiya. Tại nơi ấy trong thành Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự 
tại khu rừng Jātiyā.  

71. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú và gắn bó 
với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày 
bằng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, các vị tự làm và 
bảo người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây 
dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamala, các vị tự 
làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học 
hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ.  

72. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở Bhaddiya lại sống chuyên chú và gắn bó với việc 
tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng 
cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, các vị tự làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây dừa 
nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamala, các vị tự làm 
và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, 
tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

73. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú 
và gắn bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, 
các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người 
làm giày bằng cây dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây 
kamala, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì 
tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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74. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, 
moghapurisā anekavihitaṃ pādukamaṇḍanānuyogamanuyuttā viharissanti, 
tiṇapādukaṃ karissantipi kārāpessantipi, muñjapādukaṃ karissantipi 
kārāpessantipi, babbajapādukaṃ1 karissantipi kārāpessantipi, hintāla-
pādukaṃ karissantipi kārāpessantipi, kamalapādukaṃ karissantipi 
kārāpessantipi, kambalapādukaṃ karissantipi kārāpessantipi, riñcissanti 
uddesaṃ paripucchaṃ adhisīlaṃ adhicittaṃ adhipaññaṃ?  

 
75. Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā 

dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, tiṇapādukā 
dhāretabbā, na muñjapādukā dhāretabbā, na babbajapādukā dhāretabbā, na 
hintālapādukā dhāretabbā, na kamalapādukā dhāretabbā, na kambala-
pādukā dhāretabbā, na sovaṇṇamayā pādukā dhāretabbā, na rūpimayā2 
pādukā dhāretabbā, na maṇimayā pādukā dhāretabbā, na veḷuriyamayā 
pādukā dhāretabbā, na phaḷikamayā pādukā dhāretabbā, na kaṃsamayā 
pādukā dhāretabbā, na kācamayā pādukā dhāretabbā, na tipumayā pādukā 
dhāretabbā, na sīsamayā pādukā dhāretabbā, na tambalohamayā pādukā 
dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassa. Na ca bhikkhave, kāci 
saṅkamanīyā pādukā dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave, tisso pādukāyo3 dhuvaṭṭhāniyā asaṅkamanīyāyo: 
vaccapādukaṃ passāvapādukaṃ ācamanapādukan ”ti.  

 
76. Atha kho bhagavā bhaddiye yathābhirattaṃ viharitvā yena sāvatthi 

tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi 
tadavasari. Tatrasudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetane anātha-
piṇḍikassa ārāme.  

 
77. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū aciravatiyā nadiyā 

gāvīnaṃ tarantīnaṃ visāṇesupi gaṇhanti, kaṇṇesupi gaṇhanti, gīvāyapi 
gaṇhanti, cheppāyapi4 gaṇhanti, piṭṭhimpi abhiruhanti, rattacittāpi 
aṅgajātaṃ chupanti, vacchatarimpi ogāhetvā mārenti.  

 
78. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 

sakyaputtiyā gāvīnaṃ tarantīnaṃ visāṇesupi gahessanti, kaṇṇesupi 
gahessanti, gīvāyapi gahessanti, cheppāyapi gahessanti, piṭṭhimpi 
abhiruhissanti, rattacittāpi aṅgajātaṃ chupissanti, vacchatarimpi ogāhetvā 
māressanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti?  

 
79. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 

khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Saccaṃ kira bhikkhave, ―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti.  

                                                   
1 pabbajapādukaṃ - Ma, Syā.  3 tisso pādukā - Ma. 
2 rūpiyamayā - Ma, Syā, PTS.   4 cheppāpi - Ma; cheppāyampi - Avi, Tovi, Javi. 
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74. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại này lại sống chuyên chú và gắn bó với việc tô điểm đôi giày 
theo nhiều cách. Chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ, chúng làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ tranh, chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy, 
chúng làm và bảo người làm giày bằng cây dừa nước, chúng làm và bảo người 
làm giày bằng lá cây kamala, chúng làm và bảo người làm giày bằng len. 
Chúng xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ?  
 

75. 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, không nên mang giày làm bằng 
cỏ, không nên mang giày làm bằng cỏ tranh, không nên mang giày làm bằng 
cỏ sậy, không nên mang giày làm bằng cây dừa nước, không nên mang giày 
làm bằng lá cây kamala, không nên mang giày làm bằng len, không nên 
mang giày làm bằng vàng, không nên mang giày làm bằng bạc, không nên 
mang giày làm bằng ngọc ma-ni, không nên mang giày làm bằng ngọc bích, 
không nên mang giày làm bằng pha-lê, không nên mang giày làm bằng đồng 
thau, không nên mang giày làm bằng thủy tinh, không nên mang giày làm 
bằng thiếc, không nên mang giày làm bằng chì, không nên mang giày làm 
bằng đồng đỏ; vị nào mang thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, không 
nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho việc đi lại; vị nào mang thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, 
không thể chuyển dịch là: giày ở nhà tiểu, giày ở nhà tiêu,1 giày ở chỗ súc 
miệng.” 
 

76. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi ấy trong thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika.  
 

77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nắm lấy các sừng của những 
con bò cái đang lội qua sông Aciravatī, các vị nắm lấy các lỗ tai tai, các vị nắm 
lấy cổ, các vị nắm lấy đuôi, các vị cỡi lên lưng, các vị sờ vào bộ phận sinh dục 
do tâm ái nhiễm, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết.  
 

78. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các sa-môn 
Thích tử lại nắm lấy các sừng của những con bò cái đang lội qua sông 
Aciravatī, các vị nắm lấy các lỗ tai, các vị nắm lấy cổ, các vị nắm lấy đuôi, các 
vị cỡi lên lưng, các vị sờ mó bộ phận sinh dục do tâm ái nhiễm, các vị dìm 
nước các con bò cái tơ và giết chết giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 
 

79. 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. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói ―nt― có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  

                                                   
1 Giày ở nhà tiểu và giày ở nhà tiêu được đề cập ở Cullavagga - Tiểu Phẩm và được ghi nghĩa 
Việt là bục tiểu tiện và bục đại tiện (TTPV tập 07, tr. 107, 109). 
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80. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, gāvīnaṃ visāṇesu gahetabbaṃ, na 
kaṇṇesu gahetabbaṃ, na gīvāya gahetabbaṃ, na cheppāya gahetabbaṃ, na 
piṭṭhi abhiruhitabbā. Yo abhiruheyya, āpatti dukkaṭassa. Na ca bhikkhave, 
rattacittena aṅgajātaṃ chupitabbaṃ. Yo chupeyya, āpatti thullaccayassa. Na 
vacchatarī māretabbā. Yo māreyya, yathā dhammo kāretabbo ”ti.  

 
81. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū yānena yāyanti 

itthiyuttenapi purisantarena purisayuttenapi itthantarena. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gaṅgāmahiyāyā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Na bhikkhave, yānena yāyitabbaṃ. Yo 
yāyeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
82. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu janapadesu 

sāvatthiṃ gacchanto bhagavantaṃ dassanāya antarāmagge gilāno hoti. Atha 
kho so bhikkhu maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.  

 
83. Manussā taṃ bhikkhuṃ passitvā1 etadavocuṃ: “Kahaṃ bhante, ayyo2 

gamissatī ”ti? “Sāvatthiṃ kho ahaṃ āvuso, gamissāmi bhagavantaṃ 
dassanāyā ”ti. “Ehi bhante, gamissāmā ”ti. “Nāhaṃ āvuso, sakkomi. 
Gilānomhī ”ti. “Ehi bhante, yānaṃ abhiruhā ”ti. “Alaṃ āvuso, paṭikkhittaṃ 
bhagavatā yānan ”ti. Kukkuccāyanto yānaṃ nābhiruhi.  

 
84. Atha kho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 

ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi 
bhikkhave, gilānassa yānan ”ti.  

 
85. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Itthiyuttaṃ nu kho purisayuttaṃ 

nu kho ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
purisayuttaṃ hatthavaṭṭakan ”ti.  

 
86. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno yānugghātena 

bāḷhataraṃ aphāsu ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― 
“Anujānāmi bhikkhave, sivikaṃ pāṭaṅkin ”ti.  

 
87. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāsayana-

mahāsayanāni dhārenti, seyyathīdaṃ: āsandiṃ pallaṅkaṃ goṇakaṃ 
cittakaṃ paṭikaṃ paṭalikaṃ tūlikaṃ vikatikaṃ uddalomiṃ3 ekantalomiṃ 
kaṭṭhissaṃ koseyyaṃ kuttakaṃ hatthattharaṃ assattharaṃ rathattharaṃ 
ajinappaveṇiṃ4 kādalimigapavarapaccattharaṇaṃ5 sa-uttaracchadaṃ ubhato 
lohitakūpadhānaṃ.  

                                                   
1 disvā - Ma, PTS.    4 ajinapaveṇiṃ - Ma. 
2 kahaṃ ayyo bhante - PTS.   5 kadalimigapavarapaccattharaṇaṃ - Ma;  
3 uddhalomiṃ - Ma, PTS; uddhalomī - Syā.    kaddalimigapavarapaccattharaṇaṃ - Syā. 
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80. - Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
không nên nắm lấy các sừng, không nên nắm lấy các lỗ tai, không nên nắm 
lấy cổ, không nên nắm lấy đuôi, không nên cỡi lên lưng của những con bò 
cái; vị nào cỡi lên thì phạm tội dukkaṭa. Không nên sờ mó bộ phận sinh dục 
do tâm ái nhiễm; vị nào sờ mó thì phạm tội thullaccaya. Không nên giết chết 
những con bò cái tơ; vị nào giết chết thì nên hành xử theo Pháp.”1  
 

81. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được kéo 
bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi các 
con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như lễ hội ở vùng Gaṅgā và Mahī vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không nên 
di chuyển bằng xe; vị nào di chuyển thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

82. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala có vị tỳ khưu nọ đang đi đến thành 
Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, ở giữa đường bị bệnh. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ấy đã rời đường đi và ngồi xuống ở gốc cây nọ.  
 

83. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa 
ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này các đạo hữu, tôi sẽ đi Sāvatthi để diện kiến đức 
Thế Tôn.” - “Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi.” - “Này các đạo 
hữu, tôi không thể (đi được). Tôi bị bệnh.” - “Thưa ngài, hãy đến đây. Hãy leo 
lên xe.” - “Này các đạo hữu, thôi đi. Xe đã bị đức Thế Tôn cấm đoán.” Trong 
lúc ngần ngại, vị ấy đã không leo lên xe.  
 

84. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) xe đối với vị bị bệnh.” 
 

85. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vậy được kéo bởi con cái? 
Hay được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép được kéo bởi con đực, (hoặc) xe kéo bằng tay.”  
 

86. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã bị khó chịu dữ dội hơn nữa vì sự 
dằn xóc của xe. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kiệu khiêng, ghế khiêng.” 
 

87. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng chỗ nằm cao và chỗ 
nằm rộng lớn như là: ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài 
sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, 
thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có 
lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm 
ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống 
quý, thảm có che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. 

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 61 về cố ý (giết) sinh vật (ND). 
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88. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Na bhikkhave, uccāsayanamahāsayanāni dhāretabbāni, 
seyyathīdaṃ: āsandi pallaṅko goṇako cittako paṭikā paṭalikā tūlikā vikatikā 
uddalomī ekantalomī kaṭṭhissaṃ koseyyaṃ kuttakaṃ hatthattharaṃ 
assattharaṃ rathattharaṃ ajinappaveṇiṃ kādalimigapavarapaccattharaṇaṃ 
sa-uttaracchadaṃ ubhato lohitakūpadhānaṃ. Yo dhāreyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

89. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū “bhagavatā 
uccāsayanamahāsayanāni paṭikkhittānī ”ti mahācammāni dhārenti 
sīhacammaṃ byagghacammaṃ dīpicammaṃ. Tāni mañcappamāṇenapi 
chinnāni honti, pīṭhappamāṇenapi chinnāni honti, antopi mañce paññattāni 
honti, bahipi mañce paññattāni honti, antopi pīṭhe paññattāni honti, bahipi 
pīṭhe paññattāni honti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Na bhikkhave, mahācammāni dhāretabbāni 
sīhacammaṃ byagghacammaṃ dīpicammaṃ. Yo dhāreyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

90. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā mahā-
cammāni paṭikkhittānī ’ti gocammāni dhārenti. Tāni mañcappamāṇenapi 
chinnāni honti, pīṭhappamāṇenapi chinnāni honti, antopi mañce paññattāni 
honti, bahipi mañce paññattāni honti, antopi pīṭhe paññattāni honti, bahipi 
pīṭhe paññattāni honti.  
 
 

91. Aññataropi pāpabhikkhu aññatarassa pāpūpāsakassa kulūpago1 hoti. 
Atha kho so pāpabhikkhu pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya 
yena tassa pāpūpāsakassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi. Atha kho so pāpūpāsako yena so pāpabhikkhu 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ pāpabhikkhuṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi.  
 
 

92. Tena kho pana samayena tassa pāpūpāsakassa vacchato hoti taruṇako 
abhirūpo dassanīyo pāsādiko citro seyyathāpi dīpicchāpo. Atha kho so 
pāpabhikkhu taṃ vacchakaṃ sakkaccaṃ upanijjhāyati. Atha kho so 
pāpūpāsako taṃ pāpabhikkhuṃ etadavoca: “Kissa bhante, ayyo imaṃ 
vacchakaṃ sakkaccaṃ upanijjhāyatī ”ti? “Attho me āvuso, imassa 
vacchakassa cammenā ”ti. Atha kho so pāpūpāsako taṃ vacchakaṃ vadhitvā 
cammaṃ vidhunitvā tassa pāpabhikkhuno pādāsi.2 Atha kho so pāpabhikkhu 
taṃ cammaṃ saṅghāṭiyā paṭicchādetvā agamāsi.  

                                                   
1 kulūpako - Ma.       2 adāsi - Syā. 
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88. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không nên 
sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng lớn như là: ghế trường kỷ, ghế nệm 
lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu 
trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, 
thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm 
lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót 
xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và có 
màu đỏ ở hai đầu; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.” 
 
 

89. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Chỗ nằm cao 
và chỗ nằm rộng lớn đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên sử dụng những tấm 
da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo. Các tấm da được cắt theo kích thước 
của giường, chúng được cắt theo kích thước của ghế, chúng được xếp đặt ở 
giường phía bên trong, chúng được xếp đặt ở giường phía bên ngoài, chúng 
được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. 
Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không nên 
sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo; vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkaṭa.” 
 
 

90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những tấm da 
thú lớn đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên sử dụng những tấm da bò. Những 
tấm da bò được cắt theo kích thước của giường, chúng được cắt theo kích 
thước của ghế, chúng được xếp đặt ở giường phía bên trong, chúng được xếp 
đặt ở giường phía bên ngoài, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng 
được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài.  
 
 

91. Có vị tỳ khưu xấu xa nọ thường hay lui tới với người cư sĩ xấu xa nọ. 
Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến nhà 
ở của người cư sĩ xấu xa ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn. Sau đó, người cư sĩ xấu xa ấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu xấu xa ấy, sau 
khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu xấu xa ấy rồi ngồi xuống một bên.  
 
 

92. Vào lúc bấy giờ, người cư sĩ xấu xa ấy có con bê còn nhỏ, đẹp dáng, 
đáng nhìn, xinh xắn, có nhiều màu như là con beo con vậy. Khi ấy, vị tỳ khưu 
xấu xa ấy chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng. Sau đó, người cư 
sĩ xấu xa ấy đã nói với vị tỳ khưu xấu xa ấy điều này: - “Thưa ngài, vì sao ngài 
lại chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng vậy?” - “Này đạo hữu, ta 
có việc cần dùng với da của con bê này.” Khi ấy, người cư sĩ xấu xa ấy đã giết 
chết con bê ấy, lột tấm da, rồi dâng cho vị tỳ khưu xấu xa ấy. Sau đó, vị tỳ 
khưu xấu xa ấy đã dùng y hai lớp che đậy tấm da ấy rồi ra đi.  
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93. Atha kho sā gāvī vacchagiddhinī taṃ pāpabhikkhuṃ piṭṭhito piṭṭhito 
anubandhi. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tyāyaṃ āvuso, gāvī piṭṭhito 
piṭṭhito anubaddhā ”ti?1 “Ahampi kho āvuso, na jānāmi kena myāyaṃ gāvī 
piṭṭhito piṭṭhito anubaddhā ”ti.  

 
94. Tena kho pana samayena tassa pāpabhikkhuno saṅghāṭi lohitena 

makkhitā hoti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Ayaṃ pana te āvuso, saṅghāṭi kiṃ 
katā ”ti? Atha kho so pāpabhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. “Kiṃ 
pana tvaṃ āvuso, pāṇātipāte samādapesī ”ti? “Evamāvuso ”ti. Ye te bhikkhū 
appicchā, te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhu 
pāṇātipāte samādapessati? Nanu bhagavatā anekapariyāyena pāṇātipāto 
garahito, pāṇātipātā veramaṇī pasatthā ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā taṃ pāpabhikkhuṃ paṭipucchi: 
“Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu pāṇātipāte samādapesī ”ti. “Saccaṃ bhagavā ”ti.  

 
95. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa 

pāṇātipāte samādapessasi? Nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena 
pāṇātipāto garahito, pāṇātipātā veramaṇī pasatthā? Netaṃ moghapurisa, 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, pāṇātipāte samadapetabbaṃ. Yo 
samādapeyya, yathā dhammo kāretabbo. Na bhikkhave, gocammaṃ 
dhāretabbaṃ. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassa. Na ca bhikkhave, kiñci 
cammaṃ dhāretabbaṃ. Yo dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
96. Tena kho pana samayena manussānaṃ mañcopi2 pīṭhampi 

cammonaddhāni honti cammavinaddhāni. Bhikkhū kukkuccāyantā 
nābhinisīdanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
gihivikaṭaṃ3 abhinisīdituṃ, natveva abhinipajjitun ”ti.  

 
97. Tena kho pana samayena vihārā cammavaṭṭehi ogumbīyanti.4 

Bhikkhū kukkuccāyantā nābhinisīdanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, bandhanamattaṃ abhinisīditun ”ti.  

 
98. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sa-upāhanā gāmaṃ 

pavisanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
saupāhanena gāmo pavisitabbo. Yo paviseyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
99. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti, na sakkoti 

vinā upāhanena gāmaṃ pavisituṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, gilānena bhikkhunā sa-upāhanena gāmaṃ pavisitun 
”ti.  

                                                   
1 anubandhī ti - Ma; anubandhā ti - Sīmu.  3 gihivikataṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 mañcampi - Ma, PTS.     4 ogumphiyanti - Ma, Syā, PTS. 
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93. Khi ấy, con bò cái ấy nhớ đến con bê nên đã đi theo phía sau vị tỳ 
khưu xấu xa ấy. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, vì sao con bò 
cái này cứ đi theo phía sau đại đức vậy?” - “Này các đại đức, tôi cũng không 
biết vì sao con bò cái này cứ đi theo phía sau tôi nữa?” 
 

94. Vào lúc bấy giờ, y hai lớp của vị tỳ khưu xấu xa ấy đã bị vấy máu. Các 
vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, còn cái y hai lớp này của đại đức, 
nó đã bị cái gì vậy?” Khi ấy, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã kể lại sự việc ấy cho các vị 
tỳ khưu. - “Này đại đức, có phải đại đức đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng 
sống?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại xúi giục kẻ khác 
giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã bị đức Thế Tôn 
khiển trách bằng nhiều phương cách và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã 
được khen ngợi hay sao?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi vị tỳ khưu xấu xa ấy rằng: - “Này tỳ khưu, nghe 
nói ngươi đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 

95. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã 
bị ta khiển trách bằng nhiều phương cách và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã 
được khen ngợi hay sao? 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, không nên xúi giục 
kẻ khác giết hại mạng sống, vị nào xúi giục thì nên được hành xử theo Pháp.1 
Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng da bò; vị nào sử dụng thì phạm tội 
dukkaṭa. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng bất cứ loại da nào; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

96. Vào lúc bấy giờ, giường và ghế của dân chúng được độn lót bằng da và 
được phủ bằng da. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không ngồi lên. Các vị 
đã trình sự việc lên đức Thê Tôn. - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ngồi lên 
chỗ đã được làm sẵn bởi cư sĩ nhưng không được nằm lên.” 
 

97. Vào lúc bấy giờ, các trú xá được buộc lại bằng những sợi dây da. Các vị 
tỳ khưu trong lúc ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc lên đức 
Thê Tôn.- “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ngồi lên vật được buộc lại (bởi các 
dây da).” 
 

98. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào làng có mang những 
đôi dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên đi vào làng có mang dép; vị nào đi vào thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 

99. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không thể đi vào làng không 
có dép. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu bị bệnh đi vào làng có mang dép.” 
                                                   
1 Có thể phạm tội pārājika 3 nếu liên quan đến nhân mạng, hoặc tội pācittiya 11, 61, 62 nếu 
liên quan đến các sinh vật lớn nhỏ khác (ND). 




