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VIII. VATTAKKHANDHAKAṂ  
 

1. ĀGANTUKAVATTAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āgantukā bhikkhū 
saupāhanāpi ārāmaṃ pavisanti, chattapaggahitāpi ārāmaṃ pavisanti, 
oguṇṭhitāpi ārāmaṃ pavisanti, sīsepi cīvaraṃ karitvā ārāmaṃ pavisanti, 
pānīyenapi pāde dhovanti, vuḍḍhatarepi āvāsike bhikkhū na abhivādenti, na1 
senāsanaṃ pucchanti.  
 
 
 
 

Aññataropi āgantuko bhikkhu anajjhāvutthaṃ vihāraṃ ghaṭikaṃ 
ugghāṭetvā kavāṭaṃ paṇāmetvā sahasā pāvisi. Tassa uparipiṭṭhito 
ahikhandho2 papati. So bhīto vissaramakāsi. Bhikkhū upadhāvitvā taṃ 
bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ āvuso vissaramakāsī ”ti? Atha kho so 
bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā 
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma āgantukā bhikkhū saupāhanāpi ārāmaṃ pavisissanti, chatta-
paggahitāpi ārāmaṃ pavisissanti ―pe― na senāsanaṃ pucchissantī ”ti.  
 
 

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
 
 

“Saccaṃ kira bhikkhave āgantukā bhikkhū saupāhanāpi ārāmaṃ 
pavisanti ―pe― na senāsanaṃ pucchantī ”ti?  
 
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma bhikkhave āgantukā 
bhikkhū saupāhanāpi ārāmaṃ pavisissanti ―pe― na senāsanaṃ 
pucchissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā 
bhiyyobhāvāya. Atha kho taṃ appasannānañceva appasādāya pasannānañca 
ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi: 

                                                   
1 napi - Ma, Syā.      2 ahi khandhe - Ma, Syā, PTS. 
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VIII. CHƯƠNG PHẬN SỰ:  
 

1. PHẬN SỰ CỦA VỊ VÃNG LAI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đi vào tu viện 
vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đầu, vẫn 
đội y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng để uống, 
không đảnh lễ các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn, không hỏi về chỗ trú 
ngụ.  
 
 
 
 

Có vị tỳ khưu vãng lai nọ đã mở chốt gài, đẩy cánh cửa, rồi vội vã đi vào 
trú xá không có người ở. Có con rắn từ đà ngang phía trên đã rơi xuống vị ấy. 
Vị ấy hoảng sợ đã kêu thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này đại đức, tại sao đại đức kêu thét lên vậy?” Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, 
tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang 
dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, ―(như trên)― không hỏi về chỗ trú ngụ?”  
 
 

 
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 vãng lai đi vào tu viện vẫn mang 
dép, ―(như trên)― không hỏi về chỗ trú ngụ, có đúng không vậy?”  
 
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang dép, ―(như trên)― không hỏi về 
chỗ trú ngụ? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức 
tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin 
ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có 
đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng:  
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“Tena hi bhikkhave āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ paññāpessāmi1 
yathā āgantukehi bhikkhūhi vattitabbaṃ.2 Āgantukena bhikkhave bhikkhunā 
‘idāni ārāmaṃ pavisissāmī ’ti upāhanā omuñcitvā nīcaṃ katvā papphoṭetvā3 
gahetvā chattaṃ apaṇāmetvā sīsaṃ vivaritvā sīse cīvaraṃ4 khandhe karitvā 
sādhukaṃ ataramānena ārāmo pavisitabbo. Ārāmaṃ pavisantena 
sallakkhetabbaṃ: ‘Kattha āvāsikā bhikkhū paṭikkamantī ’ti? Yattha āvāsikā 
bhikkhū paṭikkamanti upaṭṭhānasālāya vā maṇḍape vā rukkhamūle vā tattha 
gantvā ekamantaṃ patto nikkhipitabbo, ekamantaṃ cīvaraṃ 
nikkhipitabbaṃ. Patirūpaṃ āsanaṃ gahetvā nisīditabbaṃ. Pānīyaṃ5 
pucchitabbaṃ. Paribhojanīyaṃ6 pucchitabbaṃ: ‘Katamaṃ pānīyaṃ 
katamaṃ paribhojanīyan ’ti? Sace pānīyena attho hoti pānīyaṃ gahetvā 
pātabbaṃ. Sace paribhojanīyena attho hoti paribhojanīyaṃ gahetvā pādā 
dhovitabbā. Pāde dhovantena ekena hatthena udakaṃ āsiñcitabbaṃ ekena 
hatthena pādā dhovitabbā. Na teneva hatthena7 udakaṃ āsiñcitabbaṃ. Na 
teneva hatthena pādā dhovitabbā.  
 

 
Upāhanapuñchanacoḷakaṃ pucchitvā upāhanā puñchitabbā. Upāhanā 

puñchantena paṭhamaṃ sukkhena coḷakena puñchitabbā pacchā allena. 
Upāhanacoḷakaṃ8 dhovitvā9 ekamantaṃ vissajjetabbaṃ. Sace āvāsiko 
bhikkhu vuḍḍho hoti abhivādetabbo. Sace navako hoti abhivādāpetabbo.  
 

 
Senāsanaṃ pucchitabbaṃ: ‘Katamaṃ me senāsanaṃ pāpuṇātī ’ti? 

Ajjhāvutthaṃ vā anajjhāvutthaṃ vā10 pucchitabbaṃ. Gocaro pucchitabbo 
agocaro pucchitabbo. Sekhasammatāni11 kulāni pucchitabbāni. 
Vaccaṭṭhānaṃ pucchitabbaṃ. Passāvaṭṭhānaṃ pucchitabbaṃ. Pānīyaṃ 
pucchitabbaṃ. Paribhojanīyaṃ pucchitabbaṃ. Kattaradaṇḍo pucchitabbo. 
Saṅghassa katikasaṇṭhānaṃ pucchitabbaṃ: ‘Kaṃ kālaṃ pavisitabbaṃ kaṃ 
kālaṃ nikkhamitabban ’ti?  
 

 
2. Sace vihāro anajjhāvuttho hoti kavāṭaṃ ākoṭetvā muhuttaṃ āgametvā 

ghaṭikaṃ ugghāṭetvā kavāṭaṃ paṇāmetvā bahi ṭhitena nilloketabbo.12 Sace so 
vihāro uklāpo hoti mañce vā mañco āropito hoti, pīṭhe vā pīṭhaṃ āropitaṃ 
hoti, senāsanaṃ uparipuñjakataṃ13 hoti. Sace ussahati sodhetabbo. Vihāraṃ 
sodhentena paṭhamaṃ bhummattharaṇaṃ nīharitvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbaṃ. Mañcapaṭipādakā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbā. 
Bhisibimbohanaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ.  

                                                   
1 paññapessāmi - Ma, evaṃ sabbattha. 
2 sammā vattitabbaṃ - Ma, Syā.   8 upāhanapuñchanacoḷakaṃ - Ma, Syā, PTS. 
3 pappoṭetvā - Syā;    9 dhovitvā pīḷetvā - Syā. 
   pappoṭhetvā - PTS.    10 ajjhāvuṭṭhaṃ vā anajjhāvuṭṭhaṃ vā - Ma. 
4 vivaritvā cīvaraṃ - Ma, PTS.    11 sekkhasammatāni - Ma, Syā. 
5 pāniyaṃ - PTS.     12 ulloketabbo - Sīmu. 
6 paribhojaniyaṃ - PTS.     13 uparipuñjīkataṃ - Ma, Syā;  
7 yena hatthena ... na teneva hatthena - Syā.       uparipuñjakitaṃ - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu vãng lai, các tỳ khưu vãng lai nên thực hành như thế. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu vãng lai (nghĩ rằng): ‘Bây giờ ta sẽ đi vào tu viện,’ nên tháo dép ra, 
để dưới thấp, giũ sạch, rồi cầm lấy, hạ dù xuống, cởi đầu trần, lấy y ở đầu để 
xuống ở vai, rồi đi vào tu viện một cách nghiêm trang không vội vã. Khi đi 
vào tu viện, nên quan sát xem: ‘Các tỳ khưu thường trú tụ hội ở đâu?’ Các tỳ 
khưu thường trú tụ hội ở nơi nào: trong phòng hội họp, ở mái hiên, hay ở gốc 
cây, sau khi đi đến nơi ấy, nên để bình bát xuống một bên, nên để y xuống 
một bên, nên chọn chỗ ngồi thích hợp, rồi ngồi xuống. Nên hỏi về nước uống, 
nên hỏi về nước rửa: ‘Nước nào là nước uống? Nước nào là nước rửa?’ Nếu có 
sự cần dùng với nước uống, sau khi lấy nước uống rồi nên uống. Nếu có sự 
cần dùng với nước rửa, sau khi lấy nước rửa rồi nên rửa hai bàn chân. Trong 
khi rửa hai bàn chân, nên xối nước bằng một tay, nên rửa bàn chân bằng một 
tay. Không nên xối nước chỉ bằng tay ấy, không nên rửa bàn chân chỉ bằng 
tay ấy.  
 
 
 
 
 

Nên hỏi miếng giẻ lau dép rồi lau đôi dép. Trong khi lau đôi dép, trước 
tiên nên lau với miếng giẻ khô sau đó với miếng giẻ ướt. Sau khi giặt miếng 
giẻ lau dép rồi nên phơi ở một góc. Nếu vị tỳ khưu thường trú thâm niên hơn 
thì nên đảnh lễ. Nếu là vị mới tu thì nên để vị ấy đảnh lễ.  
 
 
 
 
 

Nên hỏi về chỗ trú ngụ: ‘Chỗ trú ngụ nào dành cho tôi?’ Nên hỏi (chỗ trú 
ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên hỏi về khu vực đi khất thực, nên hỏi về 
khu vực không thể đi khất thực. Nên hỏi về các gia đình được xác định là 
Thánh Hữu Học. Nên hỏi về chỗ tiêu, nên hỏi về chỗ tiểu, nên hỏi về (chỗ 
lấy) nước uống, nên hỏi về (chỗ lấy) nước rửa, nên hỏi về gậy để chống, nên 
hỏi về qui định của hội chúng: ‘Giờ nào có thể đi vào? Giờ nào có thể đi ra?’  
 
 
 
 
 

2. Nếu trú xá không có người, nên gõ vào cánh cửa lớn, chờ trong chốc 
lát, rồi tháo chốt gài, mở cánh cửa lớn ra, nên đứng bên ngoài nhìn vào bên 
trong. Nếu trú xá có rác bẩn hoặc là giường được chồng lên giường hoặc là 
ghế được chồng lên ghế và vật nằm ngồi được chất thành đống ở bên trên, 
nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên 
nên gỡ thảm trải nền đem ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem khung 
giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc.  
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Mañco nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena 
kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Pīṭhaṃ nīcaṃ katvā 
sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Mañcapaṭipādakā nīharitvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbā. Kheḷamallako nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. 
Apassenaphalakaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 
 

 
Sace vihāre santānakaṃ hoti ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. 

Ālokasandhikaṇṇabhāgā pamajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti 
kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kāḷavaṇṇakatā 
bhūmi kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace akatā hoti 
bhūmi udakena paripphositvā1 sammajjitabbā2 ‘mā vihāro rajena ūhaññī ’ti.3 
Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ.  
 
 
 

 
Bhummattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā 

yathāpaññattaṃ4 paññāpetabbaṃ.5 Mañcapaṭipādakā otāpetvā pamajjitvā 
atiharitvā yathāṭhāne6 ṭhapetabbā. Mañco ekamantaṃ otāpetvā sodhetvā 
papphoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena 
kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathā paññattaṃ paññāpetabbo. Pīṭhaṃ 
ekamantaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathā-
paññattaṃ paññāpetabbā. Bhisibimbohanaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā 
atiharitvā yathāṭhāne7 paññāpetabbaṃ. Nisīdanapaccattharaṇaṃ otāpetvā 
sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāṭhāne6 paññāpetabbaṃ. Kheḷamallako 
otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne6 ṭhapetabbo. Apassenaphalakaṃ 
otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne6 ṭhapetabbaṃ.  
 
 
 

 
3. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena 

pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā 
parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca anattharitāya8 bhūmiyā patto 
nikkhipitabbo. Cīvaraṃ nikkhipantena ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā 
ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato antaṃ 
orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ.  

                                                   
1 paripphositvā - PTS.   5 paññapetabbaṃ - Ma, evaṃ sabbattha. 
2 pamajjitabbā - Sīmu.     6 yathābhāgaṃ - Syā, PTS.  
3 uhaññī ti - Ma.     7 yathābhāgaṃ - Ma, Syā, PTS.  
4 yathāṭhāne - Ma; yathābhāgaṃ - PTS.  8 anantarahitāya - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem 
ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc.  
 
 
 

 
Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, 

nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ rằng): 
‘Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.’ Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở 
một góc.  
 
 
 

 
Sau khi phơi nắng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi 

đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước 
đây). Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ.  
 
 
 

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

một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi 
máng y xuống.  
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Sace puratthimā sarajā vātā vāyanti puratthimā vātapānā thaketabbā. 
Sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā vātapānā thaketabbā. Sace 
uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā vātapānā thaketabbā. Sace dakkhiṇā sarajā 
vātā vāyanti dakkhiṇā vātapānā thaketabbā. Sace sītakālo hoti divā vātapānā 
vivaritabbā, rattiṃ thaketabbā. Sace uṇhakālo hoti divā vātapānā 
thaketabbā, rattiṃ vivaritabbā.  
 
 
 
 

Sace pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ. Sace koṭṭhako 
uklāpo hoti koṭṭhako sammajjitabbo. Sace upaṭṭhānasālā uklāpā hoti 
upaṭṭhānasālā sammajjitabbā. Sace aggisālā uklāpā hoti aggisālā 
sammajjitabbā. Sace vaccakuṭi uklāpā hoti vaccakuṭi sammajjitabbā.  
 
 
 
 

Sace pānīyaṃ na hoti pānīyaṃ upaṭṭhapetabbaṃ. Sace paribhojanīyaṃ 
na hoti paribhojanīyaṃ upaṭṭhapetabbaṃ. Sace ācamanakumbhiyā udakaṃ 
na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.  
 
 
 
 

Idaṃ kho bhikkhave āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ yathā āgantukehi 
bhikkhūhi vattitabban ”ti.1  
 

***** 
 
 

2. ĀVĀSIKAVATTAṂ  
 

4. Tena kho pana samayena āvāsikā bhikkhū āgantuke bhikkhū disvā 
neva āsanaṃ paññāpenti na pādodakaṃ na pādapīṭhaṃ na pādakaṭhalikaṃ2 
upanikkhipanti, na paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭigaṇhanti, na pānīyena 
pucchanti,3 vuḍḍhatare pi āgantuke bhikkhū na abhivādenti, na senāsanaṃ 
paññāpenti. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā 
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āvāsikā 
bhikkhū āgantuke bhikkhū disvā neva āsanaṃ paññāpessanti ―pe― na 
senāsanaṃ paññāpessantī ”ti?  
 
 

Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 sammā vattitabban ti - Ma, Syā, evaṃ sabbattha.  
2 pādakathalikaṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu.  
3 na pānīyena pucchanti na paribhojanīyena pucchanti - Syā. 
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Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm.  
 
 
 

Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh.  
 
 
 
 

Nếu nước uống không có, nên đem lại nước uống. Nếu nước rửa không 
có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ 
nước vào hũ nước súc miệng.  
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu vãng lai, các tỳ khưu vãng 
lai nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 
 

2. PHẬN SỰ CỦA VỊ THƯỜNG TRÚ:  
 

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai 
không chịu sắp xếp chỗ ngồi, không đem đến nước rửa chân, không (đem 
đến) ghế kê chân, không (đem đến) tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, họ 
không rước y bát, không hỏi về nước uống, không hỏi về nước rửa, cũng 
không đảnh lễ các tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn, không sắp xếp chỗ trú 
ngụ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa 
thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai lại không chịu sắp xếp chỗ 
ngồi, ―(như trên)― không sắp xếp chỗ trú ngụ?”  
 
 
 
 
 

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



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2            Vattakkhandhakaṃ 

 342

“Saccaṃ kira bhikkhave ―pe―  
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe―  
 

Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

“Tena hi bhikkhave āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ paññāpessāmi yathā 
āvāsikehi vattitabbaṃ.  
 
 

5. Āvāsikena bhikkhave bhikkhunā āgantukaṃ bhikkhuṃ vuḍḍhataraṃ 
disvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhipitabbaṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ. Pānīyena 
pucchitabbo.1 Sace ussahati upāhanā puñchitabbā. Upāhanā puñchantena 
paṭhamaṃ sukkhena coḷakena puñchitabbā, pacchā allena. 
Upāhanapuñchanacoḷakaṃ dhovitvā2 ekamantaṃ vissajjetabbaṃ. Āgantuko 
bhikkhu vuḍḍhataro abhivādetabbo.3 Senāsanaṃ paññāpetabbaṃ: ‘Etaṃ te4 
senāsanaṃ pāpuṇātī ’ti. Ajjhāvutthaṃ vā anajjhāvutthaṃ vā ācikkhitabbaṃ. 
Gocaro ācikkhitabbo, agocaro ācikkhitabbo. Sekhasammatāni kulāni 
ācikkhitabbāni. Vaccaṭṭhānaṃ ācikkhitabbaṃ. Passāvaṭṭhānaṃ 
ācikkhitabbaṃ, pānīyaṃ ācikkhitabbaṃ, paribhojanīyaṃ ācikkhitabbaṃ. 
Kattaradaṇḍo ācikkhitabbo. Saṅghassa katikasaṇṭhānaṃ ācikkhitabbaṃ: 
‘Imaṃ kālaṃ pavisitabbaṃ imaṃ kālaṃ nikkhamitabban ’ti.  
 

Sace navako hoti nisinnakena ācikkhitabbaṃ: ‘Atra pattaṃ nikkhipāhi, 
atra cīvaraṃ nikkhipāhi, idaṃ āsanaṃ, nisīdāhī ’ti. Pānīyaṃ acikkhitabbaṃ, 
paribhojanīyaṃ ācikkhitabbaṃ, upāhanapuñchanacoḷakaṃ ācikkhitabbaṃ. 
Āgantukena bhikkhunā abhivādāpetabbo.5 Senāsanaṃ ācikkhitabbaṃ: ‘Etaṃ 
te senāsanaṃ pāpuṇātī ’ti, ajjhāvutthaṃ vā anajjhāvutthaṃ vā 
acikkhitabbaṃ. Gocaro ācikkhitabbo, agocaro ācikkhitabbo, sekha-
sammatāni kulāni ācikkhitabbāni, vaccaṭṭhānaṃ ācikkhitabbaṃ 
passāvaṭṭhānaṃ ācikkhitabbaṃ, pānīyaṃ ācikkhitabbaṃ, paribhojanīyaṃ 
ācikkhitabbaṃ, kattaradaṇḍo ācikkhitabbo. Saṅghassa katikasaṇṭhānaṃ 
ācikkhitabbaṃ: ‘Imaṃ kālaṃ pavisitabbaṃ imaṃ kālaṃ nikkhamitabban ’ti.  
 

Idaṃ kho bhikkhave āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ yathā āvāsikehi 
bhikkhūhi vattitabban ”ti.  
 

***** 

                                                   
1 pānīyena pucchitabbo paribhojanīyena pucchitabbo - Syā.  
2 dhovitvā pīḷetvā - Syā.  
3 āgantuko vuḍḍho bhikkhu abhivādetabbo - Syā;  
   āgantuko bhikkhu abhivādetabbo - PTS. 
4 etaṃ tumhākaṃ - Syā.  
5 āgantuko bhikkhu navako abhivādāpetabbo - Ma;  
   āgantuko navako bhikkhu abhivādāpetabbo - Syā. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2                   Chương Phận Sự 

 343

- “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)―  
 

Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu thường trú, các tỳ khưu thường trú nên thực hành như thế.  
 
 

5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thường trú khi thấy vị tỳ khưu vãng lai 
thâm niên hơn nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem đến nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y bát, nên hỏi (dâng) 
nước uống. Nếu có nỗ lực, (vị thường trú) nên lau đôi dép (của vị kia). Trong 
khi lau đôi dép, trước tiên nên lau bằng miếng giẻ khô sau đó bằng miếng giẻ 
ướt. Sau khi giặt miếng giẻ lau dép rồi nên phơi ở một góc. Nên đảnh lễ vị tỳ 
khưu vãng lai thâm niên hơn. Nên sắp xếp chỗ trú ngụ: ‘Chỗ trú ngụ này 
dành cho đại đức.’ Nên nói rõ (chỗ trú ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên 
nói rõ về khu vực đi khất thực, nên nói rõ về khu vực không nên đi khất thực. 
Nên nói rõ về các gia đình được xác định là Thánh Hữu Học. Nên nói rõ về 
chỗ tiêu, nên nói rõ về chỗ tiểu. Nên nói rõ về (chỗ lấy) nước uống, nên nói rõ 
về (chỗ lấy) nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về qui định của 
hội chúng: ‘Giờ này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.’  
 

Nếu (vị vãng lai) là vị mới tu, vị (thường trú) vẫn ngồi nên nói rõ: ‘Để 
bình bát chỗ này, để y chỗ này, ngồi ở chỗ ngồi này.’ Nên nói rõ chỗ nước 
uống, nên nói rõ chỗ nước rửa. Nên nói rõ về giẻ lau đôi dép. Nên để cho vị tỳ 
khưu vãng lai mới tu đảnh lễ. Nên nói rõ chỗ trú ngụ: ‘Chỗ trú ngụ này dành 
cho đại đức.’ Nên nói rõ (chỗ trú ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên nói rõ 
về khu vực đi khất thực, nên nói rõ về khu vực nào không nên đi khất thực. 
Nên nói rõ về các gia đình được xác định là Thánh Hữu Học. Nên nói rõ về 
chỗ tiêu, nên nói rõ về chỗ tiểu. Nên nói rõ về (chỗ lấy) nước uống, nên nói rõ 
về (chỗ lấy) nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về qui định của 
hội chúng: ‘Giờ này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.’  
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu thường trú, các tỳ khưu 
thường trú nên thực hành như thế.”  
 

***** 
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3. GAMIKAVATTAṂ 
 

6. Tena kho pana samayena gamikā bhikkhū dārubhaṇḍaṃ 
mattikābhaṇḍaṃ apaṭisāmetvā dvāravātapānaṃ vivaritvā senāsanaṃ 
anāpucchā pakkamanti. Dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇaḍaṃ nassati. 
Senāsanaṃ aguttaṃ hoti.1 Ye te bhikkhū appicchā lajjino kukkuccakā 
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma gamikā 
bhikkhū dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇḍaṃ apaṭisāmetvā dvāravātapānaṃ 
vivaritvā senāsanaṃ anāpucchā pakkamissanti, dārubhaṇḍaṃ 
mattikābhaṇḍaṃ nassati senāsanaṃ aguttaṃ hotī ”ti?2  
 

Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Saccaṃ kira bhikkhave ―pe―  
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe―  
 

Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

“Tena hi bhikkhave gamikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ paññāpessāmi yathā 
gamikehi bhikkhūhi vattitabbaṃ.  
 
 
 

7. Gamikena bhikkhave bhikkhunā dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇḍaṃ 
paṭisāmetvā dvāravātapānaṃ thaketvā senāsanaṃ āpucchitvā 
pakkamitabbaṃ.3 Sace bhikkhu na hoti, sāmaṇero āpucchitabbo. Sace 
sāmaṇero na hoti, ārāmiko āpucchitabbo. Sace ārāmiko na hoti, upāsako 
āpucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu vā sāmaṇero vā ārāmiko vā upāsako vā,4 
catusu5 pāsāṇesu mañcaṃ paññāpetvā mañce mañcaṃ āropetvā pīṭhe 
pīṭhaṃ āropetvā senāsanaṃ upari puñjaṃ karitvā dārubhaṇḍaṃ 
mattikābhaṇḍaṃ paṭisāmetvā dvāravātapānaṃ thaketvā pakkamitabbaṃ.  
 
 
 

Sace vihāro ovassati sace ussahati chādetabbo, ussukkaṃ vā kātabbaṃ 
‘kinti nu kho vihāro chādīyethā ’ti. Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ. No 
ce labhetha yo deso anovassako hoti, tattha catusu pāsāṇesu mañcaṃ 
paññāpetvā mañce mañcaṃ āropetvā pīṭhe pīṭhaṃ āropetvā senāsanaṃ 
upari puñjaṃ karitvā dārubhaṇḍaṃ mattikābhaṇḍaṃ paṭisāmetvā 
dvāravātapānaṃ thaketvā pakkamitabbaṃ.  
                                                   
1 aguttaṃ bhavati - Syā.  
2 aguttaṃ bhavatī ti - Syā, PTS.  
3 senāsanaṃ āpucchā pakkamitabbaṃ - Ma, PTS;  
   senāsanaṃ āpucchitabbaṃ - Syā.  
4 sace sāmaṇero na hoti, ārāmiko āpucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu vā sāmaṇero vā 
ārāmiko vā - PTS.    5 catūsu - Ma, Syā, PTS, evaṃ sabbattha.  
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3. PHẬN SỰ CỦA VỊ XUẤT HÀNH:  
 

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xuất hành không thu xếp các đồ vật bằng 
gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về 
chỗ trú ngụ, rồi ra đi. Các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung bị mất 
mát. Chỗ trú ngụ không được bảo quản. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự 
biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu xuất hành lại không thu xếp các đồ 
vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không 
thông báo về chỗ trú ngụ, rồi ra đi khiến các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật 
bằng đất nung bị mất mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản?”  
 

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

- “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)―  
 

Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xuất hành, các tỳ khưu xuất hành nên thực hành như thế.  
 
 
 

7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xuất hành trước khi ra đi nên thu xếp các 
đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, 
nên thông báo về chỗ trú ngụ. Nếu không có tỳ khưu, nên thông báo cho vị sa 
di. Nếu không có sa di, nên thông báo cho người phụ việc chùa. Nếu không 
có người phụ việc chùa, nên thông báo cho nam cư sĩ. Nếu tỳ khưu, hoặc sa 
di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc nam cư sĩ đều không có, nên sắp xếp cái 
giường lên trên bốn hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế 
lên trên cái ghế, còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên, nên thu 
xếp các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và 
cửa sổ, rồi mới nên ra đi.  
 
 
 
 
 

Nếu trú xá bị dột nước mưa, nên lợp lại nếu có nỗ lực, hoặc nên thực hiện 
sự nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để trú xá có thể được lợp?’ Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp; nếu không đạt được, tại vị trí 
nào không bị nước mưa dột thì tại chỗ đó nên sắp xếp cái giường lên trên bốn 
hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế, 
còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên, nên thu xếp các đồ vật 
bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, rồi mới 
nên ra đi.  
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Sace sabbo vihāro ovassati sace ussahati senāsanaṃ gāmaṃ 
atiharitabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho senāsanaṃ gāmaṃ 
atiharīyethā ’ti? Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha 
ajjhokāse catusu pāsāṇesu mañcaṃ paññāpetvā mañce mañcaṃ āropetvā 
pīṭhe pīṭhaṃ āropetvā senāsanaṃ upari puñjaṃ karitvā dārubhaṇḍaṃ 
mattikābhaṇḍaṃ paṭisāmetvā tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā 
pakkamitabbaṃ ‘appevanāma aṅgānipi seseyyun ’ti.  
 
 

Idaṃ kho bhikkhave gamikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ yathā gamikehi 
vattitabban ”ti.  
 

***** 
 
 

4. ANUMODANAVATTAṂ  
 

8. Tena kho pana samayena bhikkhū bhattagge na anumodanti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā 
bhattagge na anumodissantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe1 dhammiṃ kathaṃ 

katvā bhikkhū āmantesi:  

 
“Anujānāmi bhikkhave bhattagge anumoditun ”ti.  

 
Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ2 etadahosi: “Kena nu kho bhattagge 

anumoditabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā 
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi:  

 
“Anujānāmi bhikkhave therena bhikkhunā bhattagge anumoditun ”ti.  

 
Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ hoti. 

Āyasmā sāriputto saṅghatthero hoti. Bhikkhū ‘bhagavatā anuññātaṃ therena 
bhikkhunā bhattagge anumoditun ’ti, āyasmannaṃ sāriputtaṃ ekakaṃ 
ohāya pakkamiṃsu. Atha kho āyasmā sāriputto te manusse paṭisammoditvā 
pacchā ekakova3 agamāsi. Addasā kho bhagavā āyasmantaṃ sāriputtaṃ 
dūrato ’va āgacchantaṃ.4 Disvāna āyasmantaṃ sāriputtaṃ etadavoca: “Kacci 
sāriputta bhattaṃ iddhaṃ ahosī ”ti? “Iddhaṃ kho bhante bhattaṃ ahosi. Api 
ca maṃ bhikkhū ekakaṃ ohāya pakkantā ”ti.  

                                                   
1 etasmiṃ pakaraṇe - PTS na dissate.  3 ekako - Ma, Syā, PTS.  
2 athakho bhikkhūnaṃ - Syā, PTS.   4 ekakaṃ āgacchantaṃ - Ma, Syā. 
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Nếu toàn bộ trú xá đều bị nước mưa dột, nên mang sàng tọa vào làng nếu 
có nỗ lực, hoặc nên thực hiện sự nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để sàng tọa 
có thể được mang vào làng?’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là 
tốt đẹp; nếu không đạt được, nên sắp xếp cái giường lên trên bốn hòn đá ở 
ngoài trời, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế, 
còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên. Nên thu xếp các đồ vật 
bằng gỗ và các đồ vật bằng đất nung. Nên lấy cỏ hoặc lá phủ lên, rồi mới nên 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Có lẽ các thứ này sẽ còn được tồn tại.’  
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu xuất hành, các tỳ khưu 
xuất hành nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 
 

4. PHẬN SỰ TÙY HỶ:  
 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực?” 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.  

 
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 nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực.”  

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Vị nào sẽ nói lời tùy hỷ ở 

chỗ thọ thực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 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 vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ 

thọ thực.”  

 
Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 

Đại đức Sāriputta là trưởng lão của hội chúng. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): 
‘Đức Thế Tôn đã cho phép vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực’ 
nên đã để đại đức Sāriputta ở lại mỗi một mình rồi ra đi. Khi ấy, đại đức 
Sāriputta đã làm hoan hỷ những người ấy rồi đã đi về chỉ mỗi một mình sau 
cùng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Sāriputta mỗi một mình đang đi lại 
từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Sāriputta điều này: - “Này 
Sāriputta, chắc hẳn bữa thọ thực đã được tốt đẹp?” - “Bạch ngài, bữa thọ thực 
đã được tốt đẹp. Tuy nhiên các tỳ khưu đã để con ở lại mỗi một mình và ra 
đi.”  
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Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi:  

 
“Anujānāmi bhikkhave bhattagge catuhi pañcahi therānutherehi 

bhikkhūhi āgametun ”ti.  

 
Tena kho pana samayena aññataro thero bhattagge vaccito āgamesi.1 So 

vaccaṃ sandhāretuṃ asakkonto2 mucchito papati. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

 
“Anujānāmi bhikkhave satikaraṇīye ānantarikaṃ bhikkhuṃ āpucchitvā 

gantun ”ti.  
 

***** 
 
 

5. BHATTAGGAVATTAṂ  
 

9. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dunnivatthā duppārutā 
anākappasampannā bhattaggaṃ gacchanti vokkamma pi therānaṃ 
bhikkhūnaṃ purato purato gacchanti. Therepi bhikkhū anupakhajji 
nisīdanti. Nave pi bhikkhū āsanena paṭibāhanti. Saṅghāṭimpi ottharitvā 
antaraghare nisīdanti. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā 
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhū dunnivatthā duppārutā anākappasampannā bhattaggaṃ 
gacchissanti vokkamma therānaṃ bhikkhūnaṃ purato purato gacchissanti, 
therepi bhikkhū anupakhajja nisīdissanti, navepi bhikkhū āsanenapi3 
paṭibāhissanti, saṅghāṭimpi ottharitvā nisīdissantī ”ti?  

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato ekamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū dunnivatthā duppārutā 

anākappasampannā bhattaggaṃ gacchanti ―pe― saṅghāṭimpi ottharitvā 
nisīdantī ”ti?  

 
“Saccaṃ bhagavā ”ti.  

 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 

bhikkhū āmantesi:  

 
“Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ bhattagge vattaṃ paññāpessāmi yathā 

bhikkhūhi bhattagge vattitabbaṃ.  

                                                   
1 āgameti - Syā.   2 vaccaṃ sandhārento - Syā, PTS.  3 āsanena - Syā.  
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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 bốn hay năm vị tỳ khưu trưởng lão hoặc 

kế tiếp vị trưởng lão chờ đợi ở chỗ thọ thực.”  

 
Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu trưởng lão nọ bị mắc tiêu đã chờ đợi ở chỗ 

thọ thực. Trong lúc không thể kiềm chế việc đại tiện, vị ấy bị ngất xỉu ngã 
xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ra đi khi có việc cần làm sau khi đã thông 

báo cho vị tỳ khưu kế bên.”  
 

***** 
 
 

5. PHẬN SỰ Ở CHỖ THỌ THỰC:  
 

9. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía 
trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y hai lớp 
rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên 
phía trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi 
ngồi xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y 
hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà?”  

 
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 mặc y luộm thuộm, 

trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, ―(như trên)― 
lại còn trải ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà, có đúng không vậy?”  

 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

 
Đức 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, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở chỗ thọ thực 

cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thế.  
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10. Sace ārāme kālo ārocito hoti, timaṇḍalaṃ paṭicchādentena 
parimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ bandhitvā saguṇaṃ katvā 
saṅghāṭiyo pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā dhovitvā pattaṃ gahetvā 
sādhukaṃ ataramānena gāmo pavisitabbo. Na vokkamma therānaṃ 
bhikkhūnaṃ purato purato gantabbaṃ supaṭicchantena antaraghare 
gantabbaṃ. Susaṃvuttena ―pe― Okkhittacakkhunā ―pe― Na ukkhittakāya 
―pe― Na ujjagghikāya ―pe― Appasaddena ―pe― Na kāyappacālakaṃ 
―pe― Na bāhuppacālakaṃ ―pe― Na sīsappacālakaṃ ―pe― Na 
khambhakatena ―pe― Na oguṇṭhitena ―pe― Na ukkuṭikāya antaraghare 
gantabbaṃ.  
 

 
Supaṭicchannena antaraghare nisīditabbaṃ. Susaṃvutena ―pe― 

Okkhittacakkhunā ―pe― Na ukkhittakāya ―pe― Na ujjagghikāya ―pe― 
Appasaddena ―pe― Na kāyappacālakaṃ ―pe― Na bāhuppacālakaṃ ―pe― 
Na sīsappacālakaṃ ―pe― Na khambhakatena ―pe― Na oguṇṭhitena ―pe― 
Na pallatthikāya ―pe― Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na 
navā bhikkhū āsanena paṭibāhitabbā. Na saṅghāṭiṃ ottharitvā antaraghare 
nisīditabbaṃ.  
 

 
11. Udake dīyamāne ubhohi hatthehi pattaṃ paṭiggahetvā udakaṃ 

paṭiggahetabbaṃ. Nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena patto 
dhovitabbo. Sace udakapaṭiggāhako hoti nīcaṃ katvā udakapaṭiggahe 
udakaṃ āsiñcitabbaṃ ‘mā udakapaṭiggāhako udakena osiñci, mā sāmantā 
bhikkhū udakena osiñciṃsu, mā saṅghāṭi udakena osiñcī ’ti.  
 

 
Sace udakapaṭiggāhako na hoti, nīcaṃ katvā chamāya udakaṃ 

āsiñcitabbaṃ ‘mā sāmantā bhikkhū udakena siñciṃsu, mā saṅghāṭi udakena 
osiñcī ’ti.  
 

 
Odane dīyamāne ubhohi hatthehi pattaṃ paṭiggahetvā odano 

paṭiggahetabbo. Sūpassa okāso kātabbo. Sace hoti sappi vā telaṃ vā 
uttaribhaṅgaṃ vā, therena vattabbo: ‘Sabbesaṃ samakaṃ sampādehī ’ti.  
 

 
Sakkaccaṃ piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Pattasaññinā piṇḍapāto 

paṭiggahetabbo. Samasūpako piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Samatittiko 
piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Na tāva therena bhuñjitabbo yāva na sabbesaṃ 
odano sampatto hoti.1  

                                                   
1 odano sampanno hoti - PTS. 
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10. Nếu thời giờ được thông báo ở trong tu viện, vị (tỳ khưu) nên mặc y 
nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn,1 nên buộc dây thắt lưng, nên gấp y 
hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi 
cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. Không nên 
tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với 
y được che kín đáo. Nên ―nt― với (thái độ) khéo thu thúc. Nên ―nt― với 
mắt nhìn xuống. Không nên ―nt― với thân bị vén hở ra. Không nên ―nt― 
với tiếng cười vang. Nên ―nt― với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ―nt― với 
sự đung đưa thân. Không nên ―nt― với sự đung đưa cánh tay. Không nên 
―nt― với sự lắc lư đầu. Không nên ―nt― với tay chống nạnh. Không nên 
―nt― với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.  

 
Nên ngồi ở trong nhà với y được che kín đáo. Nên ―nt― với (thái độ) 

khéo thu thúc. Nên ―nt― với mắt nhìn xuống. Không nên ―nt― với thân bị 
vén hở ra. Không nên ―nt― với tiếng cười vang. Nên ―nt― với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên ―nt― với sự đung đưa thân. Không nên ―nt― với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên ―nt― với sự lắc lư đầu. Không nên ―nt― với 
tay chống nạnh. Không nên ―nt― với (đầu) được trùm lại. Không nên ―nt― 
với sự ôm đầu gối. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Không nên trải 
ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong nhà.  

 
11. Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát bằng hai tay và thọ lãnh 

nước. Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận không chà xát 
mạnh. Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong 
vật chứa nước rửa (nghĩ rằng): ‘Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung 
tóe, chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhằm, chớ làm y hai lớp bị 
dính nước.’  

 
Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên mặt 

đất (nghĩ rằng): ‘Chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhằm, chớ 
làm y hai lớp bị dính nước.’  

 
Trong khi được dâng cơm, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh 

cơm. Nên chừa chỗ cho xúp. Nếu có bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc thức ăn ngon, 
vị trưởng lão nên nói rằng: ‘Nên chia đều ra cho tất cả.’  

 
Nên thọ lãnh vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ lãnh vật thực với 

sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ lãnh vật thực với lượng xúp tương xứng. Nên 
thọ lãnh vật thực vừa ngang miệng (bình bát). Vị trưởng lão không nên thọ 
thực khi tất cả chưa được đầy đủ cơm.  

                                                   
1 Là vòng bụng ở lỗ rún và hai đầu gối. Xem điều học sekhiya thứ nhất (TTPV 02, trang 488-
489).  
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Sakkaccaṃ piṇḍapāto bhuñjitabbo. Pattasaññinā piṇḍapāto bhuñjitabbo. 
Sapadānaṃ1 piṇḍapāto bhuñjitabbo. Samasūpako piṇḍapāto bhuñjitabbo. 
Na thūpato omadditvā piṇḍapāto bhuñjitabbo. Na sūpaṃ vā vyañjanaṃ vā 
odanena paṭicchādetabbaṃ bhiyyokamyataṃ upādāya. Na sūpaṃ vā odanaṃ 
vā agilānena attano atthāya viññāpetvā bhuñjitabbaṃ.  
 

 
12. Na ujjhānasaññinā paresaṃ patto oloketabbo. Nātimahanto kabalo 

kātabbo. Parimaṇḍalo ālopo kātabbo. Na anāhaṭe kabale mukhadvāraṃ 
vivaritabbaṃ. Na bhuñjamānena sabbo hattho mukhe pakkhipitabbo. Na 
sakabalena mukhena vyāharitabbaṃ. Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjitabbaṃ. 
Na kabalāvacchedakaṃ bhuñjitabbaṃ. Na avagaṇḍakārakaṃ bhuñjitabbaṃ. 
Na hatthaniddhūnakaṃ bhuñjitabbaṃ. Na sitthāvakārakaṃ bhuñjitabbaṃ. 
Na jivhānicchārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Na capucapukārakaṃ bhuñjitabbaṃ. 
Na surusurukārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Na hatthanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Na 
pattanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Na oṭṭhanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Na 
sāmisena hatthena pānīyathālako paṭiggahetabbo.  
 

 
Na tāva therena udakaṃ paṭiggahetabbaṃ yāva na sabbe2 bhuttāvino 

honti. Udake dīyamāne ubhohi hatthehi pattaṃ paṭiggahetvā udakaṃ 
paṭiggahetabbaṃ. Nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena patto 
dhovitabbo. Sace udakapaṭiggāhako hoti nīcaṃ katvā udakapaṭiggahe 
udakaṃ āsiñcitabbaṃ ‘mā udakapaṭiggāhako udakena osiñci, mā sāmantā 
bhikkhū udakena osiñciṃsu, mā saṅghāṭi udakena osiñcī ’ti. Sace 
udakapaṭiggāhako na hoti nīcaṃ katvā chamāya udakaṃ āsiñcitabbaṃ ‘mā 
sāmantā bhikkhū udakena osiñciṃsu, mā saṅghāṭi udakena osiñcī ’ti. Na 
sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍetabbaṃ.  
 

 
Nivattantena, navakehi bhikkhūhi paṭhamataraṃ nivattitabbaṃ pacchā 

therehi. Supaṭicchannena antaraghare gantabbaṃ. Susaṃvutena ―pe― 
Okkhittacakkhunā ―pe― Na ukkhittakāya ―pe― Na ujjagghikāya ―pe― 
Appasaddena ―pe― Na kāyappacālakaṃ ―pe― Na bāhuppacālakaṃ ―pe― 
Na sīsappacālakaṃ ―pe― Na khambhakatena ―pe― Na oguṇṭhitena ―pe― 
Na ukkuṭikāya antaraghare gantabbaṃ.  
 

 
Idaṃ kho bhikkhave bhikkhūnaṃ bhattagge vattaṃ yathā bhikkhūhi 

bhattagge vattitabban ”ti.  
 

Paṭhamaṃ bhāṇavāraṃ.  
 

***** 

                                                   
1 sapadāno - PTS.       2 sabbe va - Ma, Syā. 
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Nên thọ dụng vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ dụng vật thực với 
sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ dụng vật thực theo tuần tự. Nên thọ dụng vật 
thực với lượng xúp tương xứng. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng 
vật thực. Không nên dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được 
nhiều hơn. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của 
bản thân rồi thọ thực.  
 

12. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Không 
nên làm vắt cơm quá lớn. Nên làm vắt cơm tròn đều. Không nên há miệng ra 
khi vắt cơm chưa được đưa đến. Không nên đưa trọn bàn tay vào miệng trong 
lúc thọ thực. Không nên nói chuyện với miệng có vắt cơm. Không nên thọ 
thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục. Không nên thọ thực 
theo lối cắn vắt cơm từng chút một. Không nên thọ thực theo lối làm phồng 
má. Không nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Không nên thọ thực có sự 
làm rơi đổ cơm. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Không nên thọ thực có làm 
tiếng chép chép. Không nên thọ thực có làm tiếng rột rột. Không nên thọ 
thực có sự liếm tay. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Không nên 
thọ thực có sự liếm môi. Không nên thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có 
dính thức ăn.  
 

Vị trưởng lão không nên thọ lãnh nước khi tất cả còn chưa thọ thực xong. 
Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh nước. 
Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận không chà xát mạnh. 
Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong vật chứa 
nước rửa (nghĩ rằng): ‘Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung tóe, chớ 
làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhằm, chớ làm y hai lớp bị dính 
nước.’ Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên 
mặt đất (nghĩ rằng): ‘Chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhằm, 
chớ làm y hai lớp bị dính nước.’ Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn 
cơm ở nơi xóm nhà.  
 

Trong khi đi trở về, các tỳ khưu mới tu nên đi về trước tiên, sau đó là các 
vị trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên ―nt― với 
(thái độ) khéo thu thúc. Nên ―nt― với mắt nhìn xuống. Không nên ―nt― 
với thân bị vén hở ra. Không nên ―nt― với tiếng cười vang. Nên ―nt― với 
giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ―nt― với sự đung đưa thân. Không nên ―nt― 
với sự đung đưa cánh tay. Không nên ―nt― với sự lắc lư đầu. Không nên 
―nt― với tay chống nạnh. Không nên ―nt― với (đầu) được trùm lại. Không 
nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót.  
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở chỗ thọ thực của các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thế.”  
 

Tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 




