
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VINAYAPIṬAKE  
 
 

MAHĀVAGGAPĀḶI 
 
 
 
 

DUTIYO BHĀGO 
 
 
 
 
 

& 
 
 
 
 
 

TẠNG LUẬT 
 
 

ĐẠI PHẨM 
 
 
 
 

TẬP HAI 



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2      Bhesajjakkhandhakaṃ 

 82

1. Tena kho pana samayena bhaddiyanagare meṇḍako gahapati 
paṭivasati. Tassa evarūpo iddhānubhāvo hoti: sīsaṃ nahāyitvā dhaññāgāraṃ 
sammajjāpetvā padvāre1 nisīdati. Antaḷikkhā dhaññassa dhārā opatitvā 
dhaññāgāraṃ pūreti.  

 
2. Bhariyāya evarūpo iddhānubhāvo hoti: ekaṃyeva āḷhakathālikaṃ 

upanisīditvā ekañca sūpabhiñjarakaṃ2 dāsakammakaraporisaṃ bhattena 
parivisati. Na tāva taṃ khīyati,3 yāva sā na vuṭṭhāti.  

 
3. Puttassa evarūpo iddhānubhāvo hoti: ekaṃyeva sahassatthavikaṃ 

gahetvā dāsakammakaraporisassa chammāsikaṃ4 vetanaṃ deti. Na tāva taṃ 
khīyati, yāvassa hatthagatā.  

 
4. Suṇisāya evarūpo iddhānubhāvo hoti: ekaññeva catudoṇikaṃ pīṭakaṃ 

upanisīditvā dāsakammakaraporisassa chammāsikaṃ bījabhattaṃ5 deti. Na 
tāva taṃ khīyati, yāva sā na vuṭṭhāti.  

 
5. Dāsassa evarūpo iddhānubhāvo hoti: ekena naṅgalena kasantassa satta 

sītāyo gacchanti.  

 
6. Assosi kho rājā māgadho seniyo bimbisāro: “Amhākaṃ kira vijite 

bhaddiyanagare meṇḍako gahapati paṭivasati. Tassa evarūpo iddhānubhāvo: 
sīsaṃ nahāyitvā dhaññāgāraṃ sammajjāpetvā padvāre1 nisīdati. Antalikkhā 
dhaññassa dhārā opatitvā dhaññāgāraṃ pūreti. Bhariyāya evarūpo iddhā-
nubhāvo: ekaṃyeva āḷhakathālikaṃ upanisīditvā ekañca sūpabhiñjarakaṃ2 
dāsakammakaraporisaṃ bhattena parivisati. Na tāva taṃ khīyati, yāva sā na 
vuṭṭhāti. Puttassa evarūpo iddhānubhāvo: ekaṃyeva sahassatthavikaṃ 
gahetvā dāsakammakaraporisassa chammāsikaṃ vetanaṃ deti. Na tāva taṃ 
khīyati, yāvassa hatthagatā. Suṇisāya evarūpo iddhānubhāvo: ekaṃyeva 
catudoṇikaṃ piṭakaṃ upanisīditvā dāsakammakaraporisassa chammāsikaṃ 
bījabhattaṃ5 deti. Na tāva taṃ khīyati, yāva sā na vuṭṭhāti. Dāsassa evarūpo 
iddhānubhāvo: ekena naṅgalena kasantassa satta sītāyo gacchantī ”ti.  

 
7. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro aññataraṃ sabbatthakaṃ 

mahāmattaṃ āmantesi: “Amhākaṃ kira bhaṇe vijite bhaddiyanagare 
meṇḍako gahapati paṭivasati. Tassa evarūpo iddhānubhāvo: sīsaṃ nahāyitvā 
dhaññāgāraṃ sammajjāpetvā padvāre nisīdati. Antalikkhā dhaññassa dhārā 
opatitvā dhaññāgāraṃ pūreti. Bhariyāya ―pe― Puttassa ―pe― Suṇisāya 
―pe― Dāsassa evarūpo iddhānubhāvo: ekena naṅgalena kasantassa satta 
sītāyo gacchanti. Gaccha bhaṇe. Jānāhi yathā mayā sāmaṃ diṭṭho, evaṃ tava 
diṭṭho bhavissatī ”ti.  

                                                   
1 bahidvāre - Ma, Syā, PTS.  4 chamāsikaṃ - Ma.  
2 sūpabhiñjanakaṃ - Ma; sūpagiñjarakaṃ - Syā; sūpavyañjanakaṃ - PTS.  
3 khiyyati – Ma, Manupa. 5 bījabhattaṃ - ettha ‘bīja’ iti ūnaṃ sabbapotthakesu.  
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1. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Meṇḍaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vị ấy 
có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho 
lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên 
trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa.  
 

2. Người vợ có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi xuống bên cạnh 
cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một āḷhaka và có một phần xúp, nàng phân 
phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công, và người hầu; cho đến khi nào nàng 
chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết.  
 

3. Cậu con trai có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa 
chỉ một ngàn đồng, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công, và 
người hầu; cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn (tiền).  
 

4. Cô con dâu có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi xuống bên 
cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn doṇi, nàng cho nô tỳ, người làm công, 
và người hầu lương thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì 
cái giỏ vẫn không cạn.  
 

5. Người tớ trai có năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một 
đường thì bảy luống cày xuất hiện.  
 

6. Đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nghe rằng: “Nghe nói trong 
vương quốc của chúng ta có gia chủ Meṇḍaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. 
Vị ấy có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét 
kho lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ 
trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông 
như vầy: Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một 
āḷhaka và có một phần xúp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm 
công, và người hầu; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không 
hết. Cậu con trai có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa 
chỉ một ngàn đồng, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công, và 
người hầu; cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn (tiền). Cô con dâu có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi 
xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn doṇi, nàng cho nô tỳ, người 
làm công, và người hầu lương thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa 
đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Người tớ trai có năng lực thần thông như 
vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện.”  
 

7. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã bảo viên quan đại 
thần nọ là vị tổng quản rằng: - “Này khanh, nghe nói trong vương quốc của 
chúng ta có gia chủ Meṇḍaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vị ấy có năng lực 
thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi vị ấy 
ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống 
và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ ―(như trên)― Cậu con trai ―(như trên)― 
Cô con dâu ―(như trên)― Người tớ trai có năng lực thần thông như vầy: Khi 
anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi. 
Hãy biết rằng đích thân trẫm xem xét như thế nào, thì ngươi sẽ xem xét như 
thế ấy.”  
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8. “Evaṃ devā ”ti kho so mahāmatto rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa paṭissutvā caturaṅginiyā senāya yena bhaddiyaṃ tena pāyāsi. 
Anupubbena yena bhaddiyaṃ yena meṇḍako gahapati tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā meṇḍakaṃ gahapatiṃ etadavoca: “Ahaṃ hi gahapati, raññā 
āṇatto: ‘Amhākaṃ kira bhaṇe, vijite bhaddiyanagare meṇḍako gahapati 
paṭivasati. Tassa evarūpo iddhānubhāvo: sīsaṃ nahāyitvā dhaññāgāraṃ 
sammajjāpetvā padvāre nisīdati. Antaḷikkhā dhaññassa dhārā opatitvā 
dhaññāgāraṃ pūreti. —pe— Dāsassa evarūpo iddhānubhāvo: ekena 
naṅgalena kasantassa satta sītāyo gacchanti. Gaccha bhaṇe, jānāhi. Yathā 
mayā sāmaṃ diṭṭho, evaṃ tava diṭṭho bhavissatī ’ti. Passāma te gahapati, 
iddhānubhāvan ”ti.  
 

9. Atha kho meṇḍako gahapati sīsaṃ nahāyitvā dhaññāgāraṃ 
sammajjāpetvā padvāre nisīdi. Antalikkhā dhaññassa dhārā opatitvā 
dhaññāgāraṃ pūresi.  
 

10. “Diṭṭho te gahapati, iddhānubhāvo. Bhariyāya te iddhānubhāvaṃ 
passāmā ”ti.1 Atha kho meṇḍako gahapati bhariyaṃ āṇāpesi: “Tena hi 
caturaṅginiṃ senaṃ bhattena parivisā ”ti. Atha kho meṇḍakassa gahapatissa 
bhariyā ekaṃyeva āḷhakathālikaṃ upanisīditvā ekañca sūpabhiñjarakaṃ 
caturaṅginiṃ senaṃ bhattena parivisi. Na tāva taṃ khīyi,2 yāva sā na 
vuṭṭhāsi.3  
 

11. “Diṭṭho te gahapati bhariyāyapi iddhānubhāvo. Puttassa te 
iddhānubhāvaṃ passāmā ”ti. Atha kho meṇḍako gahapati puttaṃ āṇāpesi: 
“Tena hi4 caturaṅginiyā senāya chammāsikaṃ vetanaṃ dehī ”ti. Atha kho 
meṇḍakassa gahapatissa putto ekaṃyeva sahassatthavikaṃ gahetvā 
caturaṅginiyā senāya chammāsikaṃ vetanaṃ adāsi. Na tāva taṃ khīyi, 
yāvassa hatthagatā.  
 

12. “Diṭṭho te gahapati, puttassapi iddhānubhāvo. Suṇisāya te 
iddhānubhāvaṃ passamā ”ti. Atha kho meṇḍako gahapati suṇisaṃ āṇāpesi: 
“Tena hi caturaṅginiyā senāya chammāsikaṃ bījabhattaṃ dehī ”ti. Atha kho 
meṇḍakassa gahapatissa suṇisā ekaṃyeva catudoṇikaṃ piṭakaṃ 
upanisīditvā caturaṅginiyā senāya chammāsikaṃ bījabhattaṃ adāsi. Na tāva 
taṃ khīyi, yāva sā na vuṭṭhāsi.  
 

13. “Diṭṭho te gahapati, suṇisāyapi iddhānubhāvo. Dāsassa te 
iddhānubhāvaṃ passāmā ”ti. “Mayhaṃ kho sāmi, dāsassa iddhānubhāvo 
khette passitabbo ”ti. “Alaṃ gahapati, diṭṭho te dāsassapi iddhānubhāvo ”ti.  
 

14. Atha kho so mahāmatto caturaṅginiyā senāya punadeva rājagahaṃ 
paccāgañchi. Yena rājā māgadho seniyo bimbisāro tenupasaṅkami, upasaṅ-
kamitvā rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa etamatthaṃ ārocesi.  

                                                   
1 passissāmā ti - Ma, PTS.    3 na vuṭṭhāti - Ma, Syā, PTS. 
2 khiyyati - Ma; khīyati - Syā, PTS.   4 tenahi tāta - PTS. 
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8. - “Tâu đại vương, xin tuân lệnh.” Rồi viên quan đại thần ấy nghe theo 
đức vua Seniya Bimbisāsa xứ Magadha cùng với đội quân gồm bốn loại binh 
chủng đã khởi hành đi thành phố Bhaddiya, tuần tự đã đến thành phố 
Bhaddiya gặp gia chủ Meṇḍaka, sau khi đến đã nói với gia chủ Meṇḍaka điều 
này: - “Này gia chủ, chính ta đã được đức vua ra lệnh rằng: ‘Này khanh, nghe 
nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Meṇḍaka cư ngụ ở thành phố 
Bhaddiya. Vị ấy có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo 
người quét kho lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa 
thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. ―(như trên)― Người tớ 
trai có năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy 
luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi và tìm hiểu. Đích thân trẫm xem xét 
như thế nào thì ngươi sẽ xem xét như thế ấy.’ Này gia chủ, hãy cho chúng ta 
nhìn thấy năng lực thần thông của ngươi.”  

9. Khi ấy, gia chủ Meṇḍaka đã gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi 
ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống 
và làm ngập đầy kho lúa.  

10. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của vợ ngươi.” Khi ấy, gia chủ 
Meṇḍaka đã ra lệnh cho người vợ rằng: - “Như vậy thì nàng hãy phân phát 
thức ăn cho đội quân gồm bốn loại binh chủng đi.” Khi ấy, sau khi ngồi 
xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một āḷhaka và có một 
phần xúp, người vợ của gia chủ Meṇḍaka đã phân phát thức ăn cho đội quân 
gồm bốn loại binh chủng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn 
không hết.  

11. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của vợ ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con trai ngươi.” Khi ấy, gia chủ 
Meṇḍaka đã ra lệnh cho người con trai rằng: - “Như vậy thì con hãy trả lương 
sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng đi.” Khi ấy, sau khi cầm một 
cái túi chứa chỉ một ngàn đồng, người con trai của gia chủ Meṇḍaka đã trả 
lương sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng; cho đến khi nào cái 
túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn không cạn (tiền).  

12. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của con trai ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con dâu ngươi.” Khi ấy, gia 
chủ Meṇḍaka đã ra lệnh cho người con dâu rằng: - “Như vậy thì con hãy cho 
đội quân gồm bốn loại binh chủng lương thực sáu tháng đi.” Khi ấy, sau khi 
ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn doṇi, người con dâu 
của gia chủ Meṇḍakanàng đã cho đội quân gồm bốn loại binh chủng lương 
thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không 
cạn.  

13. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi.” - 
“Thưa ngài, năng lực thần thông của người tớ trai của tôi sẽ được nhìn thấy ở 
ngoài ruộng.” - “Này gia chủ, thôi đi. Năng lực thần thông của người tớ trai 
của ngươi cũng đã được nhìn thấy rồi.”  

14. Sau đó, viên quan đại thần ấy cùng với đội quân gồm bốn loại binh 
chủng đã quay trở về lại thành Rājagaha rồi đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha.  
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15. Atha kho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena 
bhaddiyaṃ tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ 
aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi.  
 
 

16. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena bhaddiyaṃ 
tadavasari. Tatrasudaṃ bhagavā bhaddiye viharati jātiyāvane.  
 
 

17. Assosi kho meṇḍako gahapati: “Samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto 
sakyakulā pabbajito bhaddiyaṃ anuppatto bhaddiye viharati jātiyāvane. Taṃ 
kho pana bhagavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato: Itipi 
so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato 
lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho 
bhagavā.1 So imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ, 
sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajaṃ sadevamanussaṃ, sayaṃ abhiññā sacchikatvā 
pavadeti. So dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhe kalyāṇaṃ pariyosāna-
kalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ 
brahmacariyaṃ pakāseti. Sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ 
dassanaṃ hotī ”ti.  
 
 

18. Atha kho meṇḍako gahapati bhadrāni bhadrāni yānāni yojāpetvā 
bhadraṃ yānaṃ abhiruhitvā bhadrehi bhadrehi yānehi bhaddiyā nīyyāsi 
bhagavantaṃ dassanāya.  
 
 

19. Addasaṃsu kho sambahulā titthiyā meṇḍakaṃ gahapatiṃ dūratova 
āgacchantaṃ disvāna meṇḍakaṃ gahapatiṃ etadavocuṃ: “Kahaṃ tvaṃ 
gahapati, gacchasī ”ti? “Gacchāmahaṃ bhante, bhagavantaṃ samaṇaṃ 
gotamaṃ2 dassanāyā ”ti. “Kiṃ pana tvaṃ gahapati, kiriyavādo samāno 
akiriyavādaṃ samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissasi? Samaṇo hi 
gahapati, gotamo akiriyavādo, akiriyāya dhammaṃ deseti, tena ca sāvake 
vinetī “ti.  
 
 

20. Atha kho meṇḍakassa gahapatissa etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho so 
bhagavā arahaṃ sammā sambuddho bhavissati, yathāpime3 titthiyā usūyantī 
”ti. Yāvatikā yānassa bhūmi yānena gantvā yānā paccorohitvā pattikova yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnassa kho meṇḍakassa gahapatissa 
bhagavā ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ 
saggakathaṃ, kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ, nekkhamme 
ānisaṃsaṃ pakāsesi.  

                                                   
1 bhagavā ti - Javi, Avi, Tovi.     3 yathayime - Ma;  
2 bhante samaṇaṃ gotamaṃ - Syā, Sīmu.     yathāyime - Syā, PTS. 
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15. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesāli theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Bhaddiya cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn 
hai trăm năm mươi vị tỳ khưu.  
 
 

16. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Bhaddiya. 
Tại nơi đó ở Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Jātiyā.  
 

 
17. Gia chủ Meṇḍaka đã nghe rằng: “Quả thật ngài Sa-môn Gotama con 

trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và 
ngụ tại khu rừng Jātiyā. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan 
rộng ra như vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và 
công bố về thế gian này tính luôn cõi chư Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng Pháp toàn 
hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách 
trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy.”  
 

 
18. Sau đó, gia chủ Meṇḍaka đã cho thắng (ngựa vào) những cỗ xe vô 

cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi Bhaddiya với những 
cỗ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến đức Thế Tôn.  
 

 
19. Nhiều du sĩ ngoại đạo đã nhìn thấy gia chủ Meṇḍaka từ đàng xa đang 

đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với gia chủ Meṇḍaka điều này: - “Này gia chủ, 
ngươi đi đâu vậy?” - “Thưa các ngài, tôi đi để diện kiến đức Thế Tôn là Sa-
môn Gotama.” - “Này gia chủ, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại 
đi đến diện kiến Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này 
gia chủ, chính Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về 
Pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.”  
 

 
20. Khi ấy, gia chủ Meṇḍaka đã khởi ý điều này: “Theo như cách những 

người du sĩ ngoại đạo này ganh tị thì quả nhiên không còn nghi ngờ về đức 
Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.” Sau khi đã đi bằng cỗ xe hết 
khoảng đường dành cho xe, gia chủ Meṇḍaka đã xuống xe rồi làm người bộ 
hành đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi gia chủ Meṇḍaka đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến gia chủ Meṇḍaka. 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.  
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21. Yadā bhagavā aññāsi meṇḍakaṃ gahapatiṃ kallacittaṃ muducittaṃ 
vinīvaraṇacittaṃ udaggacittaṃ pasannacittaṃ, atha yā buddhānaṃ 
sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ 
nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ 
sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya, evameva kho meṇḍakassa gahapatissa 
tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ 
kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  
 
 

22. Atha kho meṇḍako gahapati diṭṭhadhammo pattadhammo vidita-
dhammo pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṅkatho vesārajjap-
patto aparappaccayo satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca: “Abhikkantaṃ 
bhante. Abhikkantaṃ bhante. Seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, 
paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā 
telapajjotaṃ dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni dakkhintī ’ti, evameva 
bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. Esāhaṃ bhante, 
bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ 
maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ. Adhivāsetu ca 
me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. 
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho meṇḍako gahapati bhagavato 
adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ 
katvā pakkāmi.  
 
 

23. Atha kho meṇḍako gahapati tassā rattiyā accayena paṇītaṃ 
khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo 
bhante, niṭṭhitaṃ bhattan ”ti.  
 
 

24. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya 
yena meṇḍakassa gahapatissa nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.  
 
 

25. Atha kho meṇḍakassa gahapatissa bhariyā ca putto ca suṇisā ca dāso 
ca yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Tesaṃ bhagavā ānupubbīkathaṃ 
kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ, kāmānaṃ 
ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ, nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi.  
 
 

26. Yadā te bhagavā aññāsi kallacitte muducitte vinīvaraṇacitte udagga-
citte pasannacitte, atha yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ 
pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma sud-
dhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya, evameva 
tesaṃ tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: 
“Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  
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21. Khi đức Thế Tôn biết được Gia chủ Meṇḍaka 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 gia chủ Meṇḍaka: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  

 
22. Sau đó, 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, gia chủ Meṇḍaka 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, con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với 
hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, 
gia chủ Meṇḍaka hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  

 
23. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Meṇḍaka đã cho chuẩn bị sẵn 

sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.”  

 
24. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư 

gia của gia chủ Meṇḍaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu.  

 
25. Sau đó, người vợ của gia chủ Meṇḍaka cùng với con trai, con dâu, và 

người tớ trai đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những 
người ấy. 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.  

 
26. 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 những người ấy: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2      Bhesajjakkhandhakaṃ 

 90

27. Te diṭṭhadhammā pattadhammā viditadhammā pariyogāḷhadhammā 
tiṇṇavicikicchā vigatakathaṅkathā 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, evameva bhagavatā 
anekapariyāyena dhammo pakāsito. Ete mayaṃ bhante, bhagavantaṃ 
saraṇaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsake no bhagavā 
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gate ”ti.  
 
 

28. Atha kho meṇḍako gahapati buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ 
paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā, 
bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho meṇḍako gahapati bhagavantaṃ etadavoca: “Yāva bhante 
bhagavā bhaddiye viharati tāva1 ahaṃ buddhapamukhassa bhikkhu-
saṅghassa dhuvabhattenā ”ti. Atha kho bhagavā meṇḍakaṃ gahapatiṃ 
dhammiyā kathā sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā 
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  
 
 

29. Atha kho bhagavā bhaddiye yathābhirattaṃ viharitvā meṇḍakaṃ 
gahapatiṃ anāpucchā yena aṅguttarāpo tena cārikaṃ pakkāmi mahatā 
bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi.  
 
 

30. Assosi kho meṇḍako gahapati: “Bhagavā kira yena aṅguttarāpo tena 
cārikaṃ pakkanto mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhateḷasehi 
bhikkhūsatehī ”ti.  
 
 

31. Atha kho meṇḍako gahapati dāse ca kammakare ca āṇāpesi: “Tena hi 
bhaṇe, bahuṃ loṇampi telampi madhumpi taṇḍulampi khādanīyampi 
sakaṭesu āropetvā āgacchatha. Aḍḍhateḷasāni ca gopālakasatāni aḍḍha-
teḷasāni ca dhenusatāni ādāya āgacchantu. Yattha mayaṃ bhagavantaṃ2 
passissāma, dhāruṇhena3 khīrena bhojessāmā ”ti.  
 
 

32. Atha kho meṇḍako gahapati bhagavantaṃ antarāmagge kantāre 
sambhāvesi. Atha kho meṇḍako gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ 
ṭhito kho meṇḍako gahapati bhagavantaṃ etadavoca: “Adhivāsetu me 
bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. 
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho meṇḍako gahapati bhagavato 
adhivāsanaṃ viditvā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā 
pakkāmi.  

                                                   
1 tāva - Syā potthake na dissate.     3 tattha taruṇena - Ma, PTS;  
2 yattha bhagavantaṃ - Ma, PTS.      tattha dhāruṇhena - Syā.  
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27. 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 cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho 
đến trọn đời.”  

 
28. Sau đó, gia chủ Meṇḍaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 

khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ 
Meṇḍaka đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Meṇḍaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con xin dâng vật 
thực thường xuyên đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu cho đến khi 
nào đức Thế Tôn còn ngụ tại Bhaddiya.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Meṇḍaka bằng bài 
Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.  

 
29. Sau đó, khi đã ngự tại Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn không 

thông báo cho gia chủ Meṇḍaka rồi đã ra đi du hành về phía Aṅguttarāpa 
cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu.  

 
30. Gia chủ Meṇḍaka đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đang đi du 

hành về phía Aṅguttarāpa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu.”  

 
31. Khi ấy, gia chủ Meṇḍaka đã ra lệnh cho những người nô lệ và những 

người làm công rằng: - “Này các người, như thế thì hãy chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi hãy đi đến. Và một 
ngàn hai trăm năm mươi người chăn bò hãy lấy ra một ngàn hai trăm năm 
mươi con bò cái rồi hãy đi đến. Nơi nào chúng ta gặp được đức Thế Tôn, 
chúng ta sẽ dâng sữa tươi để (ngài) thọ dụng.”  

 
32. Sau đó, gia chủ Meṇḍaka đã gặp được đức Thế Tôn ở khu rừng vắng 

trên đường đi. Khi ấy, gia chủ Meṇḍaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ 
Meṇḍaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Meṇḍaka hiểu 
được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
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33. Atha kho meṇḍako gahapati tassā rattiyā accayena paṇītaṃ 
khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo 
bhante niṭṭhitaṃ bhattan ”ti.  
 

 
34. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya 

yena meṇḍakassa gahapatissa parivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.  
 

 
35. Atha kho meṇḍako gahapati aḍḍhateḷasāni gopālakasatāni āṇāpesi: 

“Tena hi bhaṇe, ekamekaṃ dhenuṃ gahetvā ekamekassa bhikkhuno 
upatiṭṭhatha. Dhāruṇhena khīrena bhojessāmā ”ti.  
 

 
36. Atha kho meṇḍako gahapati buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ 

paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappesi sampavāresi 
dhāruṇhena ca khīrena. Bhikkhū kukkuccāyantā khīraṃ na patigaṇhanti. 
“Patigaṇhātha bhikkhave, paribhuñjathā ”ti.  
 

 
37. Atha kho meṇḍako gahapati buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ 

paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā 
dhāruṇhena ca khīrena, bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho meṇḍako gahapati bhagavantaṃ 
etadavoca: “Santi bhante, maggā kantārā appodakā appabhakkhā na sukarā 
apātheyyena gantuṃ. Sādhu bhante, bhagavā bhikkhūnaṃ pātheyyaṃ 
anujānātū ”ti. Atha kho bhagavā meṇḍakaṃ gahapatiṃ dhammiyā kathāya 
sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā 
pakkāmi.  
 

 
38. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, pañca gorase-
khīraṃ dadhi takkaṃ navanītaṃ sappi. Santi bhikkhave, maggā kantārā 
appodakā appabhakkhā na sukarā apātheyyena gantuṃ. Anujānāmi 
bhikkhave, pātheyyaṃ pariyesituṃ taṇḍulo taṇḍulatthikena, muggo 
muggatthikena, māse māsatthikena, loṇaṃ loṇatthikena, guḷo guḷatthikena, 
telaṃ telatthikena, sappi sappitthikena. Santi bhikkhave, manussā saddhā 
pasannā, te kappiyakārakānaṃ hatthe hiraññaṃ1 upanikkhipanti: ‘Iminā 
yaṃ ayyassa kappiyaṃ, taṃ dethā ’ti. Anujānāmi bhikkhave, yaṃ tato 
kappiyaṃ taṃ sādiyituṃ.2 Na tvevāhaṃ bhikkhave, kenaci pariyāyena 
jātarūparajataṃ sādiyitabbaṃ3 pariyesitabban ti vadāmī ”ti.  

                                                   
1 hiraññasuvaṇṇaṃ - Syā.  
2 sādituṃ - Ma, Syā, PTS, Tovi.    3 sāditabbaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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33. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Meṇḍaka đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.”  

 
34. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ 

cúng dường thức ăn của gia chủ Meṇḍaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ 
ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu.  

 
35. Khi ấy, gia chủ Meṇḍaka đã ra lệnh cho một ngàn hai trăm năm mươi 

người chăn bò rằng: - “Này các người, như vậy thì hãy dắt mỗi một con bò cái 
đến đứng gần mỗi một vị tỳ khưu. Chúng ta sẽ dâng sữa tươi để (các vị) thọ 
dụng.”  

 
36. Khi ấy, gia chủ Meṇḍaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 

khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và sữa 
tươi. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh sữa. - “Này các tỳ 
khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.”  

 
37. Sau đó, gia chủ Meṇḍaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 

khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và sữa 
tươi. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
gia chủ Meṇḍaka đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Meṇḍaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có những con 
đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được 
thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế 
Tôn hãy cho phép vật thực đi đường đến các vị tỳ khưu.” Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ 
Meṇḍaka bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.  

 
38. 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 năm sản phẩm từ 
bò là sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, bơ đặc, bơ lỏng. Này các tỳ khưu, có những 
con đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được 
thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
tầm cầu vật thực đi đường là gạo lức với vị có nhu cầu về gạo lức, đậu mugga 
với vị có nhu cầu về đậu mugga, đậu māsa với vị có nhu cầu về đậu māsa, 
muối với vị có nhu cầu về muối, đường với vị có nhu cầu về đường, dầu ăn 
với vị có nhu cầu về dầu ăn, bơ lỏng với vị có nhu cầu về bơ lỏng. Này các tỳ 
khưu, có những người dân có niềm tin, mộ đạo, những người này để tiền 
vàng ở tay của người làm thành được phép (nói rằng): ‘Hãy dâng đến ngài 
đại đức vật đã làm trở thành được phép từ vật này.’ Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chấp nhận vật đã làm trở thành được phép từ điều ấy, nhưng này các tỳ 
khưu ta không nói rằng: ‘Vàng và bạc có thể được chấp nhận, có thể được 
tầm cầu bởi bất cứ cách thức nào.’”  
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39. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena āpaṇaṃ, 
tadavasari. Assosi kho keṇiyo jaṭilo: “Samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto 
sakyakulā pabbajito āpaṇaṃ anuppatto āpaṇe viharati.1 Taṃ kho pana 
bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato: Itipi so bhagavā 
arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro 
purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā. So imaṃ 
lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ, sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajaṃ 
sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavadeti. ―pe― Sādhu kho 
pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Atha kho keṇiyassa jaṭilassa etadahosi: “Kinnu kho ahaṃ samaṇassa 
gotamassa harāpeyyan ”ti? Atha kho keṇiyassa jaṭilassa etadahosi: “Yepi kho 
te brāhmaṇānaṃ pubbakā isayo mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro, 
yesamidaṃ etarahi brāhmaṇā porāṇaṃ mantapadaṃ gītaṃ pavuttaṃ 
samīhitaṃ tadanugāyanti, tadanubhāsanti, bhāsitamanubhāsanti, 
vācitamanuvācenti, seyyathīdaṃ aṭṭako vāmako vāmadevo vessāmitto 
yamataggi2 aṅgīraso bhāradvājo vāseṭṭho kassapo bhagu rattūparatā viratā 
vikālabhojanā. Te evarūpāni pānāni sādiyiṃsu. Samaṇopi gotamo 
rattūparato virato vikālabhojanā. Arahati samaṇopi gotamo evarūpāni 
pānāni sādiyitun ”ti pahūtaṃ pānaṃ paṭiyādāpetvā kājehi gāhāpetvā yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ sammodi. 
Sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. 
Ekamantaṃ ṭhito kho keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ etadavoca: “Patigaṇhātu 
me bhavaṃ gotamo pānan ”ti. “Tena hi keṇiya, bhikkhūnaṃ dehī ”ti. 
Bhikkhū kukkuccāyantā na patigaṇhanti. “Patigaṇhātha bhikkhave, 
paribhuñjathā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Atha kho keṇiyo jaṭilo buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ pahūtehi 
pānehi sahatthā santappetvā sampavāretvā, bhagavantaṃ dhotahatthaṃ 
onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho keṇiyaṃ 
jaṭilaṃ bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi 
sampahaṃsesi.  

                                                   
1 āpaṇe viharatī ti - Ma, Syā potthakesu natthi.   2 yamadaggi ityapi. 
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39. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Āpaṇa. 
Đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã nghe rằng: “Quả thật ngài Sa-môn Gotama con trai 
dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và ngụ 
tại Āpaṇa. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vầy: 
Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế gian này 
tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. ―(như trên)― Tốt 
thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy.”  
 
 
 
 
 

 
40. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã khởi ý điều này: “Ta nên cho người 

đem đến cho Sa-môn Gotama vật gì đây?” Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã 
khởi ý điều này: “Những người ẩn sĩ trước đây là Bà-la-môn, là những người 
làm ra chú thuật, là những người sử dụng chú thuật, những người ấy có hình 
thức chú thuật cổ điển đã được đọc tụng, đã được nói ra, đã được thực hiện 
mà những người Bà-la-môn hiện nay cũng đọc tụng theo hình thức ấy, nói ra 
theo hình thức ấy, giảng giải theo điều đã được giảng giải, nói lại điều đã 
được nói, (các vị ấy) như là: Aṭṭaka, Vāmaka, Vāmadeva, Vessāmitta, 
Yamataggi, Aṅgīrasa, Bhāradvāja, Vāseṭṭha, Kassapa, Bhagu đã không ăn vào 
buổi tối, đã kiêng cữ việc ăn phi thời, các vị ấy chấp nhận các thức uống như 
thế này. Sa-môn Gotama cũng không ăn vào buổi tối và kiêng cữ việc ăn phi 
thời nên Sa-môn Gotama cũng xứng đáng được chấp nhận các thức uống như 
thế này” nên đã cho chuẩn bị sẵn sàng nhiều thức uống và cho người đem đi 
bằng những giỏ mang sau vai rồi đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ 
vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Xin ngài Gotama hãy thọ lãnh thức uống của tôi.” - “Này 
Keṇiya, như vậy thì hãy dâng cho các tỳ khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần 
ngại không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.”  
 
 
 
 
 

 
41. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 

chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều loại thức uống. Đến khi đức 
Thế Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc 
Keṇiya đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho đạo sĩ bện tóc Keṇiya bằng bài Pháp thoại.  
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42. Atha kho keṇiyo jaṭilo bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito 
samādapito samuttejito sampahaṃsito bhagavantaṃ etadavoca: “Adhivāsetu 
me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. 
“Mahā kho keṇiya, bhikkhusaṅgho aḍḍhateḷasāni bhikkhusatāni. Tvañca 
brāhmaṇesu abhippasanno ”ti. Dutiyampi kho keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ 
etadavoca: “Kiñcāpi bho1 gotama, mahā bhikkhusaṅgho aḍḍhateḷasāni 
bhikkhusatāni, ahaṃ ca brāhmaṇesu abhippasanno, adhivāsetu me bhavaṃ 
gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. “Mahā kho 
keṇiya, bhikkhusaṅgho aḍḍhateḷasāni bhikkhusatāni. Tvaṃ ca brāhmaṇesu 
abhippasanno ”ti. Tatiyampi kho keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ etadavoca: 
“Kiñcāpi bho gotama, mahā bhikkhusaṅgho aḍḍhateḷasāni bhikkhusatāni, 
ahaṃ ca brāhmaṇesu abhippasanno, adhivāsetu me bhavaṃ2 gotamo 
svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā 
tuṇhībhāvena. Atha kho keṇiyo jaṭilo bhagavato adhivāsanaṃ viditvā 
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  

 
43. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, aṭṭha pānāni: 
ambapānaṃ jambupānaṃ vocapānaṃ mocapānaṃ madhupānaṃ3 
muddikapānaṃ sālūkapānaṃ phārusakapānaṃ. Anujānāmi bhikkhave, 
sabbaṃ phalarasaṃ ṭhapetvā dhaññaphalarasaṃ. Anujānāmi bhikkhave, 
sabbaṃ pattarasaṃ ṭhapetvā ḍākarasaṃ.4 Anujānāmi bhikkhave, sabbaṃ 
puppharasaṃ ṭhapetvā madhukapuppharasaṃ. Anujānāmi bhikkhave 
ucchurasan ”ti.  

 
44. Atha kho keṇiyo jaṭilo tassā rattiyā accayena sake assame paṇītaṃ 

khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo 
bho gotama, niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ 
nivāsetvā pattacīvaramādāya yena keṇiyassa jaṭilassa assamo tenupasaṅ-
kami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.  

 
45. Atha kho keṇiyo jaṭilo buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena 

khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā, bhagavantaṃ 
bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho 
keṇiyaṃ jaṭilaṃ bhagavā imāhi gāthāhi anumodi:  

 
i.  “Aggihuttamukhā yaññā sāvittī chandaso mukhaṃ,  

rājā mukhaṃ manussānaṃ nadīnaṃ sāgaro mukhaṃ.  

 
ii.  Nakkhattānaṃ mukhaṃ cando ādicco tapataṃ mukhaṃ,  

puññamākaṅkhamānānaṃ5 saṅgho ve yajataṃ mukhan ”ti.  

                                                   
1 kiñcāpi kho - Ma.  3 madhūkapānaṃ - Ma.  4 pakkaḍākarasaṃ - Syā.  
2 adhivāsetu bhavaṃ. - Ma.  5 puññaṃ ākaṅkhamānānaṃ - Ma, Syā, PTS, Tovi, Javi. 
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42. Sau đó, khi đã được đức Thế tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai 
phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này Keṇiya, hội chúng tỳ 
khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu và ngươi đã đặt 
nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” Đến lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keṇiya 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ 
khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu và (dầu cho) 
tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin ngài Gotama hãy nhận lời 
tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này 
Keṇiya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ 
khưu và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” Đến lần thứ ba, 
đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, 
dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ 
khưu và (dầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin ngài 
Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ 
khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Keṇiya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra đi.  
 

43. 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 tám loại thức uống: 
nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, 
nước nho, nước ngó sen, nước dâu. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các 
loại nước cốt trái cây ngoại trừ nước cốt của ngũ cốc. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tất cả các loại nước cốt của lá cây ngoại trừ nước cốt của rau cải nấu 
chín. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa ngoại 
trừ nước cốt của bông cây cam thảo. Này các tỳ khưu, ta cho phép nước cốt 
của cây mía.”  
 

44. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm tại khu ẩn cư của mình rồi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, 
thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc Keṇiya, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu.  
 

45. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại 
mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keṇiya đã 
ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keṇiya 
đang ngồi một bên bằng những lời kệ này:  
 

i.  “Các việc cúng tế có sự cúng dường lửa là đứng đầu, kinh cổ Sāvittī 
là đứng đầu về niêm luật, đức vua là đứng đầu loài người, biển cả đứng 
đầu các con sông.  
 

ii. Mặt trăng đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng. 
Đối với những người mong mỏi phước đang cúng dường thì Hội Chúng là 
đứng đầu.”  
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46. Atha kho bhagavā keṇiyaṃ jaṭilaṃ imāhi gāthāhi anumoditvā 
uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Atha kho bhagavā āpaṇe yathābhirattaṃ viharitvā 
yena kusinārā tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ 
aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi.  

 
47. Assosuṃ kho kosinārakā mallā: “Bhagavā kira kusināraṃ āgacchati 

mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehī ”ti. Te 
saṅgaraṃ akaṃsu: “Yo bhagavato paccuggamanaṃ na karissati, 
pañcasatānissa daṇḍo ”ti.  

 
48. Tena kho pana samayena rojo mallo āyasmato ānandassa sahāyo hoti. 

Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena kusinārā tadavasari. 
Atha kho kosinārakā mallā bhagavato paccuggamanaṃ akaṃsu.  

 
49. Atha kho rojo mallo bhagavato paccuggamanaṃ karitvā yenāyasmā 

ānando tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitaṃ kho rojaṃ mallaṃ āyasmā ānando 
etadavoca: “Uḷāraṃ kho te imaṃ āvuso roja, yaṃ tvaṃ bhagavato paccug-
gamanaṃ akāsī ”ti. “Nāhaṃ bhante ānanda, bahukato buddhe vā dhamme 
vā saṅghe vā.1 Api ca ñātīhi saṅgaro kato: ‘Yo bhagavato paccuggamanaṃ na 
karissati, pañcasatānissa daṇḍo ’ti. So kho ahaṃ bhante ānanda, ñātīnaṃ 
daṇḍabhayā evāhaṃ2 bhagavato paccuggamanaṃ akāsin ”ti.  

 
50. Atha kho āyasmā ānandā anattamano ahosi: “Kathaṃ hi nāma rojo 

mallo evaṃ vakkhatī ”ti? Atha kho āyasmā ānandā yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: 
“Ayaṃ bhante rojo mallo abhiññāto ñātamanusso. Mahiddhiyo3 kho pana 
evarūpānaṃ ñātamanussānaṃ imasmiṃ dhammavinaye pasādo. Sādhu 
bhante, bhagavā tathā karotu, yathā rojo mallo imasmiṃ dhammavinaye 
pasīdeyyā ”ti. “Na kho taṃ ānanda, dukkaraṃ tathāgatena yathā rojo mallo 
imasmiṃ dhammavinaye pasīdeyyā ”ti.  

 
51. Atha kho bhagavā rojaṃ mallaṃ mettena cittena pharitvā uṭṭhāyāsanā 

vihāraṃ pāvisi. Atha kho rojo mallo bhagavatā4 mettena cittena phuṭṭho 
seyyathāpi nāma gāvī taruṇavacchā,5 evameva vihārena vihāraṃ pariveṇena 
pariveṇaṃ upasaṅkamitvā bhikkhū pucchati: “Kahannu kho bhante etarahi 
so bhagavā viharati arahaṃ sammā sambuddho? Dassanakāmā hi mayaṃ 
taṃ bhagavantaṃ arahantaṃ sammāsambuddhan ”ti. “Esāvuso roja, vihāro 
saṃvutadvāro. Tena appasaddo upasaṅkamitvā ataramāno ālindaṃ 
pavisitvā ukkāsitvā aggaḷaṃ ākoṭehi. Vivarissati te bhagavā dvāran ”ti.  

                                                   
1 buddhena vā dhammena vā saṅghena vā - Syā, PTS, Sīmu 1. 
2 evaṃ - Syā.       4 bhagavato - Ma, Syā, Tovi. 
3 mahaddhiko - Ma, Syā; mahatthiko - Sīmu 2.  5 gāviṃ taruṇavaccho - Ma. 
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46. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keṇiya bằng những lời 
kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi đã ngự tại 
Āpaṇa theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Kusinārā cùng 
với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu.  
 

47. Những người dân Malla ở Kusinārā đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế 
Tôn đi đến Kusinārā cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm 
năm mươi vị tỳ khưu.” Họ đã ra quy định là: “Ai không thực hiện việc đi ra 
đón đức Thế Tôn, hình phạt dành cho người này là năm trăm (tiền).”  
 

48. Vào lúc bấy giờ, Roja người Malla là bạn của đại đức Ānanda. Sau đó, 
trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Kusinārā. Khi ấy, những 
người dân Malla ở Kusinārā đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn.  
 

49. Sau đó, khi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn, Roja người Malla 
đã đi đến gặp đại đức Ānanda, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Ānanda rồi 
đứng một bên. Khi Roja người Malla đã đứng một bên, đại đức Ānanda đã 
nói với Roja người Malla điều này: - “Này bạn Roja, thật là tuyệt vời khi bạn 
đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài Ānanda, tôi không có 
nhiều niềm tin đối với đức Phật, Giáo Pháp, hay Hội Chúng. Chỉ vì thân 
quyến đã ra quy định là: ‘Ai không thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn, hình 
phạt dành cho người này là năm trăm (tiền).’ Thưa ngài Ānanda, chính vì nỗi 
lo sợ về hình phạt của thân quyến nên tôi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế 
Tôn.”  
 

50. Khi ấy, đại đức Ānanda đã không được hoan hỷ (nghĩ rằng): “Vì sao 
Roja người Malla lại nói như thế?” Sau đó, đại đức Ānanda đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồì xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đại đức Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, Roja này người Malla được nổi tiếng, là người có danh tiếng. 
Những người có danh tiếng như thế nếu có được niềm tin trong Pháp và Luật 
này sẽ có sự thuận lợi lớn. Bạch ngài, thật tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
làm như thế nào đó để Roja người Malla có thể an trú niềm tin vào Pháp và 
Luật này.” - “Này Ānanda, điều ấy không phải là việc khó làm đối với đức 
Như Lai như là việc Roja người Malla có thể an trú niềm tin vào Pháp và Luật 
này.”  
 

51. Sau đó, đức Thế Tôn đã phát ra luồng tâm bác ái đến Roja người Malla 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào trú xá. Khi ấy, bị xúc chạm bởi luồng tâm 
bác ái của đức Thế Tôn, cũng giống như con bê con (đi tìm) bò mẹ, tương tợ 
như thế Roja người Malla đi đến trú xá này đến trú xá khác, phòng này đến 
phòng khác và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Thưa ngài, bây giờ đức Thế Tôn bậc 
A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy đang ngụ ở đâu vậy, bởi vì chúng tôi có ý 
muốn diện kiến đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng Chánh Đẳng Giác ấy?” - 
“Này đạo hữu Roja, là trú xá có cánh cửa đóng lại kia. Hãy đi đến với sự nhẹ 
nhàng và chớ có vượt qua (cánh cửa), hãy bước vào hành lang, đằng hắng, và 
gõ vào thanh cài cửa, rồi đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đạo hữu.”  
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52. Atha kho rojo mallo yena so vihāro saṃvutadvāro tena appasaddo 
upasaṅkamitvā ataramāno ālindaṃ pavisitvā ukkāsitvā aggaḷaṃ ākoṭesi. 
Vivari bhagavā dvāraṃ. Atha kho rojo mallo vihāraṃ pavisitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnassa kho rojassa mallassa 
bhagavā ānupubbīkathaṃ kathesi, seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ 
saggakathaṃ, kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ, nekkhamme 
ānisaṃsaṃ pakāsesi.  
 
 

53. Yadā bhagavā aññāsi rojaṃ mallaṃ kallacittaṃ muducittaṃ 
vinīvaraṇacittaṃ udaggacittaṃ pasannacittaṃ, atha yā buddhānaṃ 
sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ 
nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ 
sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya, evameva kho rojassa mallassa 
tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ 
kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  
 
 

54. Atha kho rojo mallo diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṅkatho vesārajjappatto 
aparappaccayo satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu bhante ayyā 
mamaññeva patigaṇheyyuṃ cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ, no aññesan ”ti. “Yesaṃ kho roja, sekhena1 ñāṇena 
sekhena dassanena dhammo diṭṭho seyyathāpi tayā, tesampi evaṃ hoti: ‘Aho 
nūna ayyā amhākaññeva patigaṇheyyuṃ cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānappaccayabhesajjaparikkhāraṃ, no aññesan ’ti. Tena hi roja, tava ceva 
paṭiggahessanti aññesañcā ”ti.  
 
 

55. Tena kho pana samayena kusinārāyaṃ paṇītānaṃ bhattānaṃ bhatta-
paṭipāṭi aṭṭhitā hoti. Atha kho rojassa mallassa paṭipāṭiṃ alabhantassa 
etadahosi: “Yannūnāhaṃ bhattaggaṃ olokeyyaṃ, yaṃ bhattagge nāssa2 taṃ 
paṭiyādeyyan ”ti. Atha kho rojo mallo bhattaggaṃ olokento dve nāddasa 
ḍākañca piṭṭhakhādanīyañca. Atha kho rojo mallo yenāyasmā ānando 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: “Idha me 
bhante ānanda, paṭipāṭiṃ alabhantassa etadahosi: ‘Yannūnāhaṃ 
bhattaggaṃ olokeyyaṃ, yaṃ bhattagge nāssa2 taṃ paṭiyādeyyan ’ti. So kho 
ahaṃ bhante ānanda, bhattaggaṃ olokento dve nāddasaṃ ḍākañca 
piṭṭhakhādanīyañca. Sacāhaṃ bhante ānanda, paṭiyādeyyaṃ ḍākañca 
piṭṭhakhādanīyañca, patigaṇheyya me bhagavā ”ti. “Tena hi roja, 
bhagavantaṃ paṭipucchissāmī ”ti.  
 
 

56. Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. “Tena 
hānanda, paṭiyādetū ”ti. “Tena hi roja, paṭiyādehī ”ti.  

                                                   
1 sekkhena - Ma, Syā.        2 nādassaṃ - PTS. 
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52. Sau đó, Roja người Malla đã đi đến trú xá có cánh cửa đóng lại kia với 
sự nhẹ nhàng, không có vượt qua (cánh cửa), rồi bước vào hành lang, đằng 
hắng, và gõ vào thanh cài cửa. Đức Thế Tôn đã mở cánh cửa ra. Khi ấy, Roja 
người Malla đã bước vào trú xá, đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi Roja người Malla đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp 
theo thứ lớp đến Roja người Malla. 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.  
 

53. Khi đức Thế Tôn biết được Roja người Malla 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 Roja người Malla: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  
 

54. Sau đó, 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, Roja người Malla đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, tốt đẹp thay nếu các ngài đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bịnh của riêng mình con thôi, 
không phải của người khác.” - “Này Roja, nếu những người đã thấy được 
Pháp với trí tuệ của vị hữu học, với tầm nhìn của vị hữu học như là ngươi đây 
thì những người ấy cũng khởi ý như vầy: ‘Đương nhiên các ngài đại đức có 
thể thọ lãnh vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bịnh 
của riêng mình chúng ta thôi, không phải của người khác.’ Này Roja, chính vì 
điều ấy các vị (tỳ khưu) sẽ thọ lãnh của chính ngươi và của những người khác 
nữa.”  
 

55. Vào lúc bấy giờ, ở Kusinārā sự dâng vật thực theo tuần tự của các bữa 
ăn hảo hạng đã được xác lập. Khi ấy, Roja người Malla đã không nhận được 
phiên nên đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở 
nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?” Sau đó, Roja người Malla 
trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy hai món là rau xanh và bánh bột. 
Khi ấy, Roja người Malla đã đi đến gặp đại đức Ānanda, sau khi đến đã nói 
với đại đức Ānanda điều này: - “Thưa ngài Ānanda, ở đây trong khi tôi không 
nhận được phiên nên đã khởi ý điều này: ‘Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, 
món gì ở nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?’ Thưa ngài Ānanda, 
rồi trong khi nhìn xem ở nhà ăn tôi đây đã không thấy hai món là rau xanh 
và bánh bột. Thưa ngài Ānanda, nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng rau xanh và bánh 
bột, đức Thế Tôn có thể nhận lãnh của tôi không?” - “Này Roja, như thế thì 
tôi sẽ hỏi đức Thế Tôn.”  
 

56. Sau đó, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ānanda, như thế thì (Roja) hãy chuẩn bị sẵn sàng.” - “Này Roja, như thế thì 
bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng.”  
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57. Atha kho rojo mallo tassā rattiyā accayena pahūtaṃ ḍākañca piṭṭha-
khādanīyañca paṭiyādāpetvā bhagavato upanāmesi: “Patigaṇhātu me bhante 
bhagavā ḍākañca piṭṭhakhādanīyañcā ”ti. “Tena hi roja, bhikkhūnaṃ dehī 
”ti.1 Bhikkhū kukkuccāyantā na patigaṇhanti. “Patigaṇhātha bhikkhave, 
paribhuñjathā ”ti.  
 

58. Atha kho rojo mallo buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ pahūtehi 
ḍākehi ca piṭṭhakhādanīyehi ca sahatthā santappetvā sampavāretvā 
bhagavantaṃ dhotahatthaṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rojaṃ mallaṃ bhagavā dhammiyā kathāya 
sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā 
pakkāmi.  
 

59. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, sabbañca ḍākaṃ 
sabbañca piṭṭhakhādanīyan ”ti.  
 

60. Atha kho bhagavā kusinārāyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena ātumā, 
tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhateḷasehi 
bhikkhusatehi.  
 

61. Tena kho pana samayena aññataro buḍḍhapabbajito2 ātumāyaṃ 
paṭivasati nahāpitapubbo. Tassa dve dārakā honti mañjukā paṭibhāṇeyyakā 
dakkhā pariyodātasippā sake ācariyake nahāpitakamme. Assosi kho so 
buḍḍhapabbajito: “Bhagavā kira ātumaṃ āgacchati mahatā bhikkhu-
saṅghena saddhiṃ aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehī ”ti.  
 

62. Atha kho so buḍḍhapabbajito te dārake etadavoca: “Bhagavā kira tātā, 
ātumaṃ āgacchati mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhateḷasehi 
bhikkhusatehi. Gacchatha tumhe tātā, khurabhaṇḍaṃ ādāya, nāḷiyāvāpakena 
anugharakaṃ3 āhiṇḍatha. Loṇampi telampi taṇḍulampi khādanīyampi 
saṃharatha. Bhagavato āgatassa yāgudānaṃ4 karissāmā ”ti. “Evaṃ tātā ”ti 
kho te dārakā tassa buḍḍhapabbajitassa paṭissutvā5 khurabhaṇḍaṃ ādāya 
nāḷiyāvāpakena anugharakaṃ āhiṇḍanti loṇampi telampi taṇḍulampi 
khādanīyampi saṃharantā. Manussā te dārake mañjuke paṭibhāṇeyyake 
passitvā yepi na kārāpetukāmā, tepi kārāpenti, kārāpetvāpi bahuṃ denti. 
Atha kho te dārakā bahuṃ loṇampi telampi taṇḍulampi khādanīyampi 
saṃhariṃsu.  
 

63. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena ātumā 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā ātumāyaṃ viharati bhusāgāre.6  

                                                   
1 ‘atha kho rojo mallaputto bhikkhūnaṃ deti’ - Ma; BJTS, Syā, PTS potthakesu na dissate.  
2 vuḍḍhapabbajito - Ma, PTS; nahāpitapubbo vuḍḍhapabbajito - Syā.  
3 anugharakaṃ anugharakaṃ - Ma, Syā, PTS, Tovi, Avi. 
4 yāgupānaṃ - Ma, Syā, PTS, Tovi. 
5 paṭissuṇitvā - Ma, Syā; paṭisuṇitvā - PTS.    6 bhūsāgāre - Syā, PTS. 
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57. Sau đó, khi trải qua đêm ấy Roja người Malla đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng rau cải và bánh bột, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn. - “Bạch ngài, xin 
đức Thế Tôn hãy nhận lãnh rau cải và bánh bột.” - “Này Roja, như vậy thì hãy 
dâng cho các vị tỳ khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. - 
“Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.”  

 
58. Sau đó, Roja người Malla đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 

khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều rau cải và bánh bột. Đến khi đức Thế 
Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Roja người Malla 
đã ngồi xuống một bên. Khi Roja người Malla đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho Roja 
người Malla bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.  

 
59. 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 tất cả các loại rau 
xanh và tất cả các loại bánh bột.”  

 
60. Sau đó, khi đã ngự tại Kusinārā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 

du hành về phía Ātumā cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu.  

 
61. Vào lúc bấy giờ, có vị xuất gia lúc tuổi già nọ, trước đây là thợ cạo, ngụ 

tại Ātumā. Vị ấy có hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan, khéo 
léo, thiện nghệ trong nghề thợ cạo từ thầy của họ. Vị xuất gia lúc tuổi già ấy 
đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến Ātumā cùng với đại chúng tỳ 
khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu.”  

 
62. Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã nói với hai người con trai ấy rằng: 

- “Này hai con thương, nghe nói đức Thế Tôn đi đến Ātumā cùng với đại 
chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. Này hai con 
thương, hai con hãy đi và mang theo thùng dao cạo, hãy viếng từng nhà với 
thùng và bao bị, hãy gom góp muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng; 
chúng ta sẽ thực hiện việc dâng cúng cháo đến đức Thế Tôn khi ngài đi đến.” 
- “Thưa cha, xin vâng.” Rồi hai người con trai ấy nghe theo vị xuất gia lúc tuổi 
già ấy mang theo thùng dao cạo đi viếng từng nhà với thùng và bao bị, trong 
lúc gom góp muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan ấy, dầu không có ý 
muốn thuê làm cũng bảo chúng làm, và sau khi bảo chúng làm lại còn thưởng 
rất nhiều. Khi ấy, hai người con trai ấy đã gom góp nhiều muối, dầu ăn, gạo 
lức, và vật thực loại cứng.  

 
63. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Ātumā. Tại 

nơi ấy ở Ātumā, đức Thế Tôn ngự tại Bhusāgāra.  
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64. Atha kho so buḍḍhapabbajito tassā rattiyā accayena pahūtaṃ yāguṃ 
paṭiyādāpetvā bhagavato upanāmesi: “Patigaṇhātu me bhante bhagavā 
yāgun ”ti.  

 
65. Jānantāpi tathāgatā pucchanti. Jānantāpi na pucchanti. Kālaṃ 

viditvā pucchanti. Kālaṃ viditvā na pucchanti. Atthasaṃhitaṃ tathāgatā 
pucchanti no anatthasaṃhitaṃ. Anatthasaṃhite setughāto tathāgatānaṃ. 
Dvīhākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti: “Dhammaṃ vā 
desessāma, sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmā ”ti.  
 

 
66. Atha kho bhagavā taṃ buḍḍhapabbajitaṃ etadavoca: “Kutāyaṃ 

bhikkhu yāgū ”ti? Atha kho so buḍḍhapabbajito bhagavato etamatthaṃ 
ārocesi. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ1 moghapurisa, 
ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ 
hi nāma tvaṃ moghapurisa, pabbajite2 akappiye samādapessasi? Netaṃ 
moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, pabbajitā akappiye 
samādapetabbā.3 Yo samādapeyya, āpatti dukkaṭassa. Na ca bhikkhave, 
nahāpitapubbena khurabhaṇḍaṃ pariharitabbaṃ. Yo parihareyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 

 
67. Atha kho bhagavā ātumāyaṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena sāvatthi 

tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme.  
 

 
68. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ bahuṃ phalakhādanīyaṃ 

uppannaṃ hoti.4 Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho bhagavatā 
phalakhādanīyaṃ anuññātaṃ, kiṃ ananuññātan ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sabbaṃ phalakhādanīyan ”ti.  
 

 
69. Tena kho pana samayena saṅghikāni bījāni puggalikāya bhūmiyā 

ropīyanti. Puggalikāni bījāni saṅghikāya bhūmiyā ropīyanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saṅghikāni bhikkhave, bījāni puggalikāya bhūmiyā 
ropitāni bhāgaṃ datvā paribhuñjitabbāni. Puggalikāni bījāni saṅghikāya 
bhūmiyā ropitāni bhāgaṃ datvā paribhuñjitabbānī ”ti.  

                                                   
1 ananucchavikaṃ - Ma, Syā. 
2 pabbajito - Ma, Syā, PTS, Tovi, Sīmu. Imassa buḍḍhapabbajitassa dve dārakāpi pabbajitā 
sāmaṇerabhūmiyaṃ ṭhitāti dīghanikāyaṭṭhakathāyaṃ vuttaṃ. Tasmā ettha pabbajite ti 
padaṃ yuttameva. 
3 pabbajitena akappiye samādapetabbaṃ - Ma, Syā, PTS, Tovi, Javi, Sīmu 2;  
   pabbajite akappiye samādapetabbaṃ - Sīmu 1.    4 ussannaṃ - Syā, PTS. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2           Chương Dược Phẩm 

 105

64. Sau đó, khi trải qua đêm ấy vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng rất nhiều cháo, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn. - “Bạch ngài, xin 
đức Thế Tôn hãy thọ lãnh cháo của con.”  
 
 

65. 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 vị tỳ khưu vì hai lý do: “Hoặc là 
chúng ta sẽ thuyết Pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ 
tử.”  
 
 

66. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị xuất gia lúc tuổi già ấy điều này: - 
“Này tỳ khưu, cháo này từ đâu vậy?” Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 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 ngươi 
lại bảo các vị xuất gia làm việc không được phép? 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 bảo các vị xuất gia làm việc không được phép; vị nào bảo 
làm thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, vị trước đây là thợ cạo không nên 
mang theo thùng dao cạo; vị nào mang theo thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

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

68. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sāvatthi nhiều loại vật thực cứng là trái 
cây được phát sanh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Loại vật thực 
cứng là trái cây nào được cho phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các 
loại vật thực cứng là trái cây.”  
 
 

69. Vào lúc bấy giờ, các hạt giống của hội chúng được gieo trồng trên 
vùng đất của cá nhân, các hạt giống của các cá nhân được gieo trồng trên 
vùng đất của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, các hạt giống của hội chúng đã được gieo trồng trên vùng đất của cá 
nhân nên được thọ dụng sau khi đã trao cho phần chia. Các hạt giống của các 
cá nhân đã được gieo trồng trên vùng đất của hội chúng nên được thọ dụng 
sau khi đã trao cho phần chia.”  
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70. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ kismiñci kismiñci ṭhāne 
kukkuccaṃ uppajjati: “Kinnu kho bhagavatā anuññātaṃ, kiṃ ananuññātan 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yaṃ bhikkhave, mayā ‘idaṃ na 
kappatī ’ti apaṭikkhittaṃ, taṃ ce akappiyaṃ anulometi, kappiyaṃ 
paṭibāhati, taṃ vo na kappati. Yaṃ bhikkhave, mayā ‘idaṃ na kappatī ’ti 
apaṭikkhittaṃ, taṃ ce kappiyaṃ anulometi, akappiyaṃ paṭibāhati, taṃ vo 
kappati. Yaṃ1 bhikkhave, mayā ‘idaṃ kappatī ’ti ananuññātaṃ, taṃ ce 
akappiyaṃ anulometi, kappiyaṃ paṭibāhati, taṃ vo na kappati. Yaṃ 
bhikkhave, mayā ‘idaṃ kappatī ’ti ananuññātaṃ, taṃ ce kappiyaṃ 
anulometi, akappiyaṃ paṭibāhati, taṃ vo kappatī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

71. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kappati nu kho yāvakālikena 
yāmakālikaṃ, na nu kho kappati? Kappati nu kho yāvakālikena 
sattāhakālikaṃ, na nu kho kappati? Kappati nu kho yāvakālikena 
yāvajīvikaṃ, na nu kho kappati? Kappati nu kho yāmakālikena 
sattāhakālikaṃ, na nu kho kappati? Kappati nu kho yāmakālikena 
yāvajīvikaṃ, na nu kho kappati? Kappati nu kho sattāhakālikena 
yāvajīvikaṃ, na nu kho kappatī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 
 
 

“Yāvakālikena bhikkhave, yāmakālikaṃ tadahu paṭiggahitaṃ kāle 
kappati, vikāle na kappati. Yāvakālikena bhikkhave, sattāhakālikaṃ tadahu 
paṭiggahitaṃ kāle kappati, vikāle na kappati. Yāvakālikena bhikkhave, 
yāvajīvikaṃ tadahu paṭiggahitaṃ kāle kappati, vikāle na kappati. 
Yāmakālikena bhikkhave, sattāhakālikaṃ tadahu paṭiggahitaṃ yāme 
kappati, yāmātikkante na kappati. Yāmakālikena bhikkhave, yāvajīvikaṃ 
tadahu paṭiggahitaṃ yāme kappati, yāmātikkante na kappati. 
Sattāhakālikena bhikkhave, yāvajīvikaṃ tadahu paṭiggahitaṃ sattāhaṃ 
kappati, sattāhātikkante na kappatī ”ti.  
 

Bhesajjakkhandhako niṭṭhito chaṭṭho.  
 

***** 

                                                   
1 yañ ca - PTS. 
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70. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khởi lên sự phân vân về vấn đề này về 
vấn đề nọ: “Điều nào đã được đức Thế Tôn cho phép, điều nào đã không 
được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, điều nào ta chưa cấm rằng: ‘Điều này không được phép,’ và điều ấy 
phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép, đối với 
các ngươi điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cấm 
rằng: ‘Điều này không được phép,’ và điều ấy phù hợp với điều được phép và 
trái nghịch với điều không được phép, đối với các ngươi điều ấy là được 
phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cho phép rằng: ‘Điều này được 
phép,’ và điều ấy phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều 
được phép, đối với các ngươi điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, 
điều nào ta chưa cho phép rằng: ‘Điều này được phép,’ và điều ấy phù hợp 
với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các 
ngươi điều ấy là được phép.”  
 

71. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vật dùng đến hết đêm (trộn 
lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là được phép, hay là không được phép? Vật 
dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là được phép, hay là 
không được phép? Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là 
được phép, hay là không được phép? Vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với 
vật dùng đến hết đêm là được phép, hay là không được phép? Vật dùng suốt 
đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết đêm là được phép, hay là không được 
phép? Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng trong bảy ngày là được phép, 
hay là không được phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, vật dùng đến hết đêm (trộn lẫn) với vật dùng đến hết 
ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với vật dùng đến 
hết ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, 
phi thời không được phép. Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết 
ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Này các tỳ khưu, vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) 
với vật dùng đến hết đêm (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được 
phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Vật dùng suốt đời 
(trộn lẫn) với vật dùng đến hết đêm (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy 
thì được phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Này các tỳ 
khưu, vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng trong bảy ngày (nếu) được 
thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong bảy ngày, không được phép 
khi bảy ngày đã trôi qua.”  
 

Dứt chương Dược Phẩm là thứ sáu. 
 

***** 
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Imamhi khandhake vatthū ekasataṃ cha vatthū.  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Sāradike vikālepi vasaṃ mūle piṭṭhehi ca,     
kasāvehi paṇṇaṃ phalaṃ jatu loṇaṃ chakanañca.1  

2.  Cuṇṇaṃ cālinī maṃsañca añjanī2 upapiṃsanī,3         
añjanī ucca4pārutā salākā salākodhanī.5  

3.  Thavikaṃ savaṭṭakaṃ6 suttaṃ muddhani-tela7natthu ca,  
natthukaraṇī dhūma8 nettañca pidhānaṃ yamakatthavi.9  

4.  Telapākesu majjañca atikkhittaṃ abbhañjanaṃ,     
tumbaṃ sedaṃ sambhārañca mahābhaṅgodakaṃ tathā.  

5.  Dakakoṭṭhaṃ lohitañca visāṇaṃ pādabbhañjanaṃ,     
pajjaṃ10 satthaṃ kasāvañca tilakakkaṃ kabalikaṃ.  

6.  Colaṃ sāsapakuḍḍañca11 dhūmasakkharikāya ca,             
vaṇatelaṃ vikāsikaṃ12 vikaṭañca paṭiggahaṃ.  

7.  Gūthaṃ karontā13 roḷiñca14 khāraṃ muttahariṭakī,15      
gandhā virecanañceva acchā kaṭa16kaṭākaṭaṃ.  

8.  Paṭicchādanī pabbhārā ārāmā satā pañcahi,17         
guḷaṃ muggaṃ sovīrañca18 sāmapākā19 punā pace.  

9.  Punānuññāsi dubbhikkhe phalañca tilakhādanī,        
purebhattaṃ kāyaḍāho nibbaṭṭañca bhagandalaṃ.  

10.  Vatthikammañca suppī ca20 manussamaṃsameva ca,         
hatthi assā sunakhāhi21 sīhabyagghaṃ ca dīpikaṃ.22  

11.  Accha taraccha maṃsañca paṭipāṭi ca yāgu ca,     
taruṇaṃ aññatra guḷaṃ sunīdhāvasathāgaraṃ.23  

12.  Gaṅgā koṭi saccakathā ambapālī ca licchavī,24       
uddissa kaṭaṃ subhikkhaṃ punadeva25 paṭikkhipi.  

13.  Megho yaso26 meṇḍako ca gorasaṃ pātheyyakena ca,            
keṇi ambo jambucoca mocamadhumuddikasālukaṃ.  

14.  Phārusakaṃ27 ḍākapiṭṭhaṃ ātumāyaṃ nahāpito,         
sāvatthiyaṃ phalaṃ bījaṃ kismiṃ28 ṭhāne ca kālike ”ti.29  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ca chakkaṇaṃ - Syā.    11 sāsapakuṭṭañca - Ma, PTS; sāsapakuṇḍaṃ ca - Avi, Tovi. 
2 añjanaṃ - Ma, Syā, PTS.  12 vikāsāyaṃ - Syā.   13 karonto - Ma, Syā, PTS. 
3 upapīsanī - Ma;   14 loḷiñca - Ma, PTS; lolī ca Syā. 16 acchākaṭaṃ - Ma, Syā. 
   upapiṃsanaṃ - Syā,   15 harītakaṃ - Ma; muttaharīṭakī - Syā, PTS. 
   upapisanaṃ - PTS.   17 ārāma sattāhena ca - Ma; ārāmī sattahena ca - Syā, PTS. 
4 uccāpārutā - Ma, Tovi.  18 sucīrañca - Syā.   19 sāmaṃpākā - Ma. 
   uccāparuttā - Syā; uccaparutā - PTS.    20 suppiñca - Ma, Javi, Avi. 
5 salākaṭhāniṃ - Ma.    21 sunakho ca ahi~ - Ma, Syā, PTS, Manupa. 
6 sabaddhakaṃ - Ma;     22 ahisīhañca dīpikaṃ - Ma, Javi, Manupa. 
  vaddhakaṃ - Syā; bandhakaṃ - PTS.       ahi-sīha-vyaggha-dīpikaṃ - Syā, PTS. 
7 telaṃ - PTS.     23 ~vasathāgāraṃ - Ma, PTS, Avi, Javi. 
8 dhūmañca - Ma, Syā, PTS. 24 ambapālī ca licchavī gaṅgā koṭi saccakathā - PTS. 
9 nettañcāpidha natthavi - Ma;   25 punareva - Syā. 26 yasojo - PTS. 
   nettañcāpidhanatthavi - Syā;  27 phārusakā - Ma, PTS, Sīmu; phārusaka~ - Syā.  
   nettañcā pi ’dhānaṃ thavi - PTS. 28 kasmiṃ -PTS.  
10 majjaṃ - Syā.    29 kālikā ti - Syā; kāliko ti - PTS.  
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Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Vào mùa thu, vào lúc phi thời nữa, mỡ thú vật, các loại rễ cây, với các 
loại bột nghiền, các loại nước sắc, lá cây, trái cây, nhựa cây, và muối gồm 
sáu loại.  
 

2. Bột tắm, cái rây bột, và thịt sống, thuốc bôi, bột nghiền nát, hộp thuốc 
bôi đặc biệt, không được đậy lại, que bôi thuốc, hộp đựng que bôi thuốc.  
 

3. Túi đựng, có dây mang vai, sợi chỉ, dầu xoa ở đầu, và lỗ mũi, cái 
muỗng đặt ở mũi, và ống dẫn khói, nắp đậy, túi kép.  
 

4. Và rượu trong các loại dầu nấu, được thêm vào quá nhiều, thuốc 
thoa, bình chứa, hơi nóng, và của nhiều loại lá cây, nhiều hơi nóng, và 
nước nấu của nhiều loại lá cây là tương tợ.  
 

5. Bể nước ngâm, và trích máu, ống sừng, thuốc cao bôi chân, sự phòng 
ngừa, dao mổ, và nước làm đông máu, cao hạt mè, vải cầm máu.  
 

6. Vải băng vết thương, và bột mù-tạt, việc xông khói, và mảnh sứ, dầu 
xức vết thương, băng vải, vật dơ, và việc thọ lãnh.  
 

7. (Uống) phân, trong lúc làm, và đất ở lưỡi cày, nước tro, (hợp chất) 
nước tiểu và trái hariṭakī, (mỡ có) mùi thơm, và luôn cả thuốc xổ, nước súp 
không chất béo, thêm chút ít chất béo.  
 

8. Nước luộc thịt, hang núi, tu viện, năm trăm ngưòi, đường, đậu 
mugga, và cháo chua, tự mình nấu, nấu lại.  
 

9. Ngài đã cho phép lần nữa, vào lúc khó khăn về vật thực, và trái cây, 
mè, và vật nhai, trước bữa ăn, bệnh sốt toàn thân, và được lấy hết hột, 
bệnh lở loét.  
 

10. Và công việc bơm thụt, và nàng Suppiyā, lại thêm chuyện thịt người, 
voi, ngựa, và chó nhà, rắn, sư tử, và beo.  
 

11. Và thịt gấu rừng, chó sói, chờ đến phiên, và cháo, (đức tin) còn non 
trẻ, thêm chuyện nữa về đường, vị quan Sunīdha, nhà nghỉ trọ.  
 

12. Sông Gaṅgā, làng Koṭi, sự thuyết giảng về Chân Lý, nàng Ambapālī, 
và các vị Licchavi, đã được làm có liên quan (đến người thọ dụng), lúc vật 
thực dễ dàng, Ngài cũng đã ngăn cấm lại.  
 

13. Đám mây đen, vị Yasoja, và Meṇḍaka, sản phẩm từ loài bò, và vật 
thực đi đường, đạo sĩ Keṇiya, nước xoài, nước mận, chuối có hột, không 
hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen.  
 

14. Nước dâu, rau xanh và bánh bột, người thợ cạo ở Ātumā, ở 
Sāvatthi, trái cây, hột giống, thuộc về trường hợp nào, và (vật thực) liên 
quan đến thời gian.”  
 

--ooOoo-- 




