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13. ĀCARIYAVATTAṂ  
 

26. Tena kho pana samayena antevāsikā ācariyesu na sammā vattanti. Ye 
te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma antevāsikā ācariyesu na sammā 
vattissantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 

“Saccaṃ kira bhikkhave antevāsikā ācariyesu na sammā vattantī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi: “Tenahi bhikkhave antevāsikānaṃ ācariyesu vattaṃ 
paññāpessāmi yathā antevāsikehi ācariyesu vattitabbaṃ.  
 
 
 
 
 

Antevāsikena bhikkhave ācariyamhi sammā vattitabbaṃ. Tatrāyaṃ 
sammā vattanā:  
 
 
 
 
 

Kālasseva uṭṭhāya upāhanā omuñcitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
dantakaṭṭhaṃ dātabbaṃ. Mukhodakaṃ dātabbaṃ, āsanaṃ paññāpetabbaṃ. 
Sace yāgu hoti bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā. Yāgupītassa udakaṃ 
datvā bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena 
dhovitvā paṭisāmetabbaṃ. Ācariyamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ.  
 
 
 
 
 

Sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo. Sace ācariyo gāmaṃ 
pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ dātabbaṃ. Paṭinivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. 
Kāyabandhanaṃ dātabbaṃ. Saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo dātabbā dhovitvā 
patto saudako1 dātabbo. Sace ācariyo pacchāsamaṇaṃ ākaṅkhati 
timaṇḍalaṃ paṭicchādentena parimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ 
bandhitvā saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo pārupitvā gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā 
dhovitvā pattaṃ gahetvā ācariyassa pacchāsamaṇena hotabbaṃ. Nātidūre 
gantabbaṃ. Nāccāsanne gantabbaṃ. Pattapariyāpannaṃ paṭiggahetabbaṃ.  

                                                   
1 sodako - Ma.  
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13. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI THẦY DẠY HỌC:  
 

26. Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các vị thầy dạy học. 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 người học trò lại không thực hành phận sự đúng đắn đối 
với các vị thầy dạy học?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 
 
 

 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói các người học trò không thực hành phận sự 

đúng đắn đối với các vị thầy dạy học, 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 
đối với các vị thầy dạy học cho các người học trò, các người học trò đối với 
các vị thầy dạy học nên thực hành như thế.  
 
 
 

 
Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vị 

thầy dạy học. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:  
 
 
 

 
Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi 

nên dâng gỗ chà răng, nên dâng nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi 
đem cất. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi.  
 
 
 

 
Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý 

định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), 
nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao 
bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy dạy học muốn có vị Sa-
môn hầu cận, vị ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc 
dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa 
bình bát và cầm lấy, rồi làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy dạy học. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi.  
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27. Na ācariyassa bhaṇamānassa antarantarā kathā opātetabbā. Ācariyo 
āpattisāmantā bhaṇamāno nivāretabbo. Nivattantena paṭhamataraṃ 
āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhipitabbaṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ. 
Paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. Sace cīvaraṃ sinnaṃ 
hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ. Na ca uṇhe cīvaraṃ nidahitabbaṃ. 
Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharantena caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ 
ussāretvā cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ ‘mā majjhebhaṅgo ahosī ’ti. Obhoge 
kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 

Sace piṇḍapāto hoti ācariyo ca bhuñjitukāmo hoti udakaṃ datvā 
piṇḍapāto upanāmetabbo. Ācariyo pānīyena pucchitabbo. Bhuttāvissa 
udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo. Na 
ca uṇhe patto nidahitabbo. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ 
nikkhipantena ekena hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena 
heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitāya bhūmiyā patto nikkhipitabbo. Cīvaraṃ nikkhipantena ekena 
hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā 
pamajjitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 

Ācariyamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ. Sace so deso uklāpo hoti so deso 
sammajjitabbo.  
 
 
 
 
 

Sace ācariyo nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace sītena 
attho hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena attho hoti uṇhaṃ 
paṭiyādetabbaṃ. Sace ācariyo jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti cuṇṇaṃ 
sannetabbaṃ. Mattikā temetabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya ācariyassa 
piṭṭhito piṭṭhito gantvā jantāgharapīṭhaṃ datvā cīvaraṃ paṭiggahetvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Cuṇṇaṃ dātabbaṃ. Mattikā dātabbā. Sace 
ussahati jantāgharaṃ pavisitabbaṃ. Jantāgharaṃ pavisantena mattikāya 
mukhaṃ makkhetvā purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharaṃ 
pavisitabbaṃ.  
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27. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. 
Khi thầy dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi 
quay trở về, nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). 
Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để 
luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ 
Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại.  
 
 
 
 
 
 

Nếu có đồ ăn khất thực và thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng 
y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để 
mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y xuống.  
 
 
 
 
 
 

Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy.  
 
 
 
 
 
 

Nếu thầy dạy học có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu (thầy dạy 
học) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về 
nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. Nếu thầy dạy học có ý muốn đi vào nhà 
tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm 
hơi rồi đi đến từ phía sau lưng và trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy dạy 
học, nên nhận lấy y, và để ở một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu 
có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất 
sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi.  
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28. Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na navā bhikkhū 
āsanena paṭibāhetabbā. Jantāghare ācariyassa parikammaṃ kātabbaṃ. 
Jantāgharā nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca 
paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ. Udakepi ācariyassa 
parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ 
vodakaṃ katvā nivāsetvā ācariyassa gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ. 
Nivāsanaṃ dātabbaṃ. Saṅghāṭi dātabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya 
paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Ācariyo pānīyena pucchitabbo. Sace 
uddisāpetukāmo hoti uddisāpetabbo. Sace paripucchitukāmo hoti 
paripucchitabbo.  
 
 

 
Yasmiṃ vihāre ācariyo viharati sace so vihāro uklāpo hoti sace ussahati 

sodhetabbo. Vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ nīharitvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Nisīdanapaccattharaṇaṃ nīharitvā ekamantaṃ 
nikkhipitabbaṃ. Bhisibimbohanaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. 
Mañco nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena 
kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Pīṭhaṃ nīcaṃ katvā 
sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ nīharitvā 
nikkhipitabbaṃ. Mañcapaṭipādakā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbā. 
Kheḷamallako nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbo. Apassenaphalakaṃ 
nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Bhummattharaṇaṃ yathāpaññattaṃ 
sallakkhetvā nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ.  
 
 

 
Sace vihāre santānakaṃ hoti ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ. 

Ālokasandhikaṇṇabhāgā sammajjitabbā. Sace gerukaparikammakatā bhitti 
kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace kāḷavaṇṇakatā 
bhūmi kaṇṇakitā hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā. Sace akatā hoti 
bhūmi udakena paripphositvā sammajjitabbā 'mā vihāro rajena ūhaññī ’ti. 
Saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ.  
 
 
 

 
29. Bhummattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā 

yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Mañcapaṭipādakā otāpetvā pamajjitvā 
atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbā. Mañco otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā 
nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena kavāṭapiṭṭhaṃ 
atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbo. Pīṭhaṃ otāpetvā sodhetvā 
papphoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṃghaṭṭantena 
kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Bhisi-
bimbohanaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā yathāpaññattaṃ 
paññāpetabbaṃ.  
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28. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. 
Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi 
nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái 
ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi 
nhà tắm hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Khi đã tắm xong 
nên đi ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn 
y lại, rồi nên lau khô nước ở thân thể của thầy dạy học. Nên trao y lót trong. 
Nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp 
xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên 
hỏi ý thầy dạy học về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên 
thỉnh (thầy) đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo.  
 

 
Ở trú xá nào thầy dạy học cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực 

thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, 
nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống 
nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem 
ra ngoài và để xuống ở một góc.  
 

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

nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu nền không được thực hiện, nên 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.  
 

 
29. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 

trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây).  
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Nisīdanapaccattharaṇaṃ otāpetvā sodhetvā papphoṭetvā atiharitvā 
yathāpaññattaṃ paññāpetabbaṃ. Kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā 
atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbo. Apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā 
atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbaṃ.  
 
 
 
 
 

 
Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ nikkhipantena ekena hatthena 

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

 
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 upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace 
paribhojanīyaṃ na hoti paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ. Sace 
ācamanakumbhiyā udakaṃ na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ 
āsiñcitabbaṃ.  
 
 
 
 
 

 
30. Sace ācariyassa anabhirati uppannā hoti antevāsikena vūpakāsetabbā, 

vūpakāsāpetabbā, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace ācariyassa kukkuccaṃ 
uppannaṃ hoti, antevāsikena vinodetabbaṃ, vinodāpetabbaṃ, 
dhammakathā vāssa kātabbā. Sace ācariyassa diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti 
antevāsikena vivecetabbaṃ, vivecāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa kātabbā. 
Sace ācariyo garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho antevāsikena 
ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho ācariyassa parivāsaṃ dadeyyā ’ti.  
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Sau khi phơi nắng vật lót ngồi và đồ trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, 
rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi 
nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị 
trí như cũ.  
 
 
 
 

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

tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y 
xuống.  
 
 
 
 

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

 
30. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho 

dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị thầy. Nếu thầy dạy học bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt 
parivāsa, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có 
thể ban hình phạt parivāsa cho thầy dạy học?’  
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Sace ācariyo mūlāya paṭikassanāraho hoti antevāsikena ussukkaṃ 
kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho ācariyaṃ mūlāya paṭikasseyyā ’ti. Sace 
ācariyo mānattāraho hoti antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho 
saṅgho ācariyassa mānattaṃ dadeyyā ’ti. Sace ācariyo abbhānāraho hoti 
antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho ācariyaṃ abbheyyā 
’ti. Sace saṅgho ācariyassa kammaṃ kattukāmo hoti tajjanīyaṃ vā niyassaṃ 
vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā antevāsikena 
ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho ācariyassa kammaṃ na kareyya 
lahukāya vā pariṇāmeyyā ’ti. Kataṃ vā panassa hoti saṅghena kammaṃ 
tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ 
vā, antevāsikena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho ācariyo sammā vatteyya, 
lomaṃ pāteyya, netthāraṃ vatteyya, saṅgho taṃ kammaṃ 
paṭippassambheyyā ’ti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sace ācariyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti antevāsikena dhovitabbaṃ 

ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ dhovīyethā ’ti. Sace 
ācariyassa cīvaraṃ kātabbaṃ hoti, antevāsikena kātabbaṃ, ussukkaṃ vā 
kātabbaṃ ‘kinti nu kho ācariyassa cīvaraṃ karīyethā ’ti. Sace ācariyassa 
rajanaṃ pacitabbaṃ hoti, antevāsikena pacitabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ 
‘kinti nu kho ācariyassa rajanaṃ pacīyethā ’ti. Sace ācariyassa cīvaraṃ 
rajitabbaṃ hoti, antevāsikena rajitabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu 
kho ācariyassa cīvaraṃ rajīyethā ’ti. Cīvaraṃ rajantena sādhukaṃ 
samparivattakaṃ samparivattakaṃ rajitabbaṃ. Na ca acchinne theve 
pakkamitabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 

 
Na ācariyaṃ anāpucchā ekaccassa patto dātabbo. Na ekaccassa patto 

paṭiggahetabbo. Na ekaccassa cīvaraṃ dātabbaṃ. Na ekaccassa cīvaraṃ 
paṭiggahetabbaṃ. Na ekaccassa parikkhāro dātabbo. Na ekaccassa 
parikkhāro paṭiggahetabbo. Na ekaccassa kesā chettabbā. Na ekaccena kesā 
chedāpetabbā. Na ekaccassa parikammaṃ kātabbaṃ. Na ekaccena 
parikammaṃ kārāpetabbaṃ. Na ekaccassa veyyāvacco kātabbo. Na ekaccena 
veyyāvacco kārāpetabbo. Na ekaccassa pacchāsamaṇena hotabbaṃ. Na 
ekacco pacchāsamaṇo ādātabbo. Na ekaccassa piṇḍapāto nīharitabbo. Na 
ekaccena piṇḍapāto nīharāpetabbo.  
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Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy dạy 
học về lại (hình phạt) ban đầu?’ Nếu thầy dạy học xứng đáng hình phạt 
mānatta, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có 
thể ban hình phạt mānatta cho thầy dạy học?’ Nếu thầy dạy học xứng đáng 
sự giải tội, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng 
có thể giải tội cho thầy dạy học?’ Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với 
thầy dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội 
chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối với thầy dạy học, hoặc đổi thành nhẹ 
hơn?’ Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua 
đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với vị thầy dạy học, người học trò nên 
thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để thầy dạy học có thể làm bổn phận một 
cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng 
có thể thâu hồi hành sự này?’  
 
 
 
 
 

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

hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt?’ Nếu y của thầy 
dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để y của thầy dạy học được may?’ Nếu thuốc nhuộm của thầy 
dạy học cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu?’ Nếu y của thầy 
dạy học cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: ‘Làm thế nào để y của thầy dạy học được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, 
nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngừng.  
 
 
 
 
 

 
Không có phép của thầy dạy học, không nên cho bình bát đến người khác. 

Không nên thọ lãnh bình bát của người khác. Không nên cho y đến người 
khác. Không nên thọ lãnh y của người khác. Không nên cho vật dụng đến 
người khác. Không nên thọ lãnh vật dụng của người khác. Không nên cạo tóc 
cho người khác. Không nên bảo người khác cạo tóc. Không nên kỳ cọ người 
khác. Không nên bảo người khác kỳ cọ. Không nên hầu hạ người khác. Không 
nên bảo người khác hầu hạ. Không nên làm vị Sa-môn hầu cận cho người 
khác. Không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận. Không nên mang 
đồ ăn khất thực lại dùm người khác. Không nên nhờ người khác mang dùm 
đồ ăn khất thực lại.  
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Na ācariyaṃ anāpucchā gāmo pavisitabbo, na susānaṃ gantabbaṃ, na 
disā pakkamitabbā. Sace ācariyo gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhāpetabbo. 
Vuṭṭhānamassa āgametabbaṃ.  
 
 

Idaṃ kho bhikkhave antevāsikānaṃ ācariyesu vattaṃ yathā antevāsikehi 
ācariyesu vattitabban ”ti.  
 

***** 
 
 

14. ANTEVĀSIKAVATTAṂ  
 

31. Tena kho pana samayena ācariyā antevāsikesu na sammā vattanti. Ye 
te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ācariyā antevāsikesu na sammā 
vattissantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave ācariyā 
antevāsikesu na sammā vattantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave, ācariyānaṃ 
antevāsikesu vattaṃ paññāpessāmi yathā ācariyehi antevāsikesu 
vattitabbaṃ.  
 
 
 

Ācariyena bhikkhave antevāsikamhi sammā vattitabbaṃ. Tatrāyaṃ 
sammā vattanā:  
 
 

Ācariyena bhikkhave, antevāsiko saṅgahetabbo. Anuggahetabbo 
uddesena paripucchāya ovādena anusāsaniyā. Sace ācariyassa patto hoti, 
antevāsikassa patto na hoti, ācariyena antevāsikassa patto dātabbo, 
ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho antevāsikassa patto uppajjīyethā ’ti.  
 
 

Sace ācariyassa cīvaraṃ hoti antevāsikassa cīvaraṃ na hoti ācariyena 
antevāsikassa cīvaraṃ dātabbaṃ, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho 
antevāsikassa cīvaraṃ uppajjīyethā ’ti.  
 
 

Sace ācariyassa parikkhāro hoti antevāsikassa parikkhāro na hoti. 
Ācariyena antevāsikassa parikkhāro dātabbo, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti 
nu kho antevāsikassa parikkhāro uppajjīyethā ’ti.  
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Chưa xin phép thầy dạy học không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời. nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.  
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy dạy học của các người 
học trò, các người học trò đối với các vị thầy dạy học nên thực hành như thế.”  
 

***** 
 
 

14. PHẬN SỰ ĐỐI VỚI HỌC TRÒ:  
 

31. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy dạy học không thực hành phận sự đúng 
đắn đối với các người học trò. 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 vị thầy dạy học lại không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các người học trò?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  

 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 

tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các vị thầy 
dạy học không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người học trò, 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 đối với các người học trò cho các vị 
thầy dạy học, các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành như 
thế.  

 
Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên thực hành phận sự đúng đắn đối với 

người học trò. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này:  

 
Này các tỳ khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp 

đỡ bằng sự đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. 
Nếu thầy dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy dạy 
học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm 
thế nào để bình bát có thể phát sanh đến học trò?’  

 
Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên cho y 

đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y có thể phát 
sanh đến học trò?’  

 
Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy 

dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò?’  
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32. Sace antevāsiko gilāno hoti kālasseva uṭṭhāya dantakaṭṭhaṃ 
dātabbaṃ. Mukhodakaṃ dātabbaṃ. Āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Sace yāgu 
hoti bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā. Yāgupītassa udakaṃ datvā 
bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā 
paṭisāmetabbaṃ. Antevāsikamhi uṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Sace so 
deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo.  
 

 
Sace antevāsiko gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ dātabbaṃ. 

Paṭinivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ. Kāyabandhanaṃ dātabbaṃ. Saguṇaṃ 
katvā saṅghāṭiyo dātabbā. Dhovitvā patto saudako dātabbo. ‘Ettāvatā 
nivattissatī ’ti āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ 
paṭiggahetabbaṃ. Paṭinivāsanaṃ dātabbaṃ. Nivāsanaṃ paṭiggahetabbaṃ.  
 

 
Sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ. Na ca uṇhe 

cīvaraṃ nidahitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ. Cīvaraṃ saṅgharantena 
caturaṅgulaṃ kaṇṇaṃ ussādetvā cīvaraṃ saṅgharitabbaṃ mā majjhe 
bhaṅgo ahosī ’ti. Obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ.  
 

 
33. Sace piṇḍapāto hoti antevāsiko ca bhuñjitukāmo hoti, udakaṃ datvā 

piṇḍapāto upanāmetabbo. Antevāsiko pānīyena pucchitabbo. Bhuttāvissa 
udakaṃ datvā pattaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ 
aparighaṃsantena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo. Na 
ca uṇhe patto nidahitabbo. Pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. Pattaṃ 
nikkhipantena ekena hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhā 
mañcaṃ vā heṭṭhā pīṭhaṃ vā parāmasitvā patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitāya bhūmiyā patto nikkhipitabbo. Cīvaraṃ nikkhipantena ekena 
hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā 
pamajjitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ. 
Antevāsikamhi vuṭṭhite āsanaṃ uddharitabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ paṭisāmetabbaṃ.  
 

 
Sace so deso ukalāpo hoti so deso sammajjitabbo. Sace antevāsiko 

nahāyitukāmo hoti nahānaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace sītena attho hoti sītaṃ 
paṭiyādetabbaṃ. Sace uṇhena attho hoti uṇhaṃ paṭiyādetabbaṃ. Sace 
antevāsiko jantāgharaṃ pavisitukāmo hoti cuṇṇaṃ sannetabbaṃ. Mattikā 
temetabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya gantvā jantāgharapīṭhaṃ datvā cīvaraṃ 
paṭiggahetvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. Cuṇṇaṃ dātabbaṃ. Mattikā 
dātabbā. Sace ussahati jantāgharaṃ pavisitabbaṃ. Jantāgharaṃ pavisantena 
mattikāya mukhaṃ makkhetvā purato ca pacchato ca paṭicchādetvā 
jantāgharaṃ pavisitabbaṃ.  
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32. Nếu người học trò bị bệnh, (vị thầy dạy học) nên thức dậy vào lúc 
sáng sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ 
ngồi. Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uống 
cháo xong, nên cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận 
không làm trầy, rồi đem cất. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ 
ngồi. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy.  
 

 
Nếu người học trò có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 

y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
rằng): ‘Đến lúc vị ấy sắp trở về,’ nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi).  
 

 
Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên 

để luôn y ở chỗ nắng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ 
Nên đặt dây thắt lưng ở phần y đã gấp lại.  
 

 
33. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên 

trao nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước 
uống. Khi người học trò ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, 
để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi 
đem phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ 
nắng. 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. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên 
dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân.  
 

 
Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý 

muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu (người học trò) có nhu cầu về nước 
lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị 
nước nóng. Nếu người học trò có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột 
tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế 
ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi để ở một bên. Nên trao bột tắm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi 
vào nhà tắm hơi.  
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Na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ. Na navā bhikkhū āsanena 
paṭibāhetabbā. Jantaghare antevāsikassa parikammaṃ kātabbaṃ. 
Jantāgharā nikkhamantena jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca 
paṭicchādetvā jantāgharā nikkhamitabbaṃ. Udakepi antevāsikassa 
parikammaṃ kātabbaṃ. Nahātena paṭhamataraṃ uttaritvā attano gattaṃ 
vodakaṃ katvā nivāsetvā antevāsikassa gattato udakaṃ pamajjitabbaṃ, 
nivāsanaṃ dātabbaṃ, saṅghāṭi dātabbā. Jantāgharapīṭhaṃ ādāya 
paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ. Antevāsiko pānīyena pucchitabbo. 
Yasmiṃ vihāre antevāsiko viharati sace so vihāro uklāpo hoti sace ussahati 
sodhetabbo. Vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ nīharitvā 
ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ. ―pe― Sace ācamanakumbhiyā udakaṃ na hoti 
ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ.  
 
 
 
 

34. Sace antevāsikassa anabhirati uppannā hoti ācariyena vūpakāsetabbā, 
vūpakāsāpetabbā, dhammakathā vāssa kātabbā. Sace antevāsikassa 
kukkuccaṃ uppannaṃ hoti ācariyena vinodetabbaṃ, vinodāpetabbaṃ, 
dhammakathā vāssa kātabbā. Sace antevāsikassa diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti 
ācariyena vivecetabbaṃ, vivecāpetabbaṃ, dhammakathā vāssa kātabbā.  
 
 
 
 
 

Sace antevāsiko garudhammaṃ ajjhāpanno hoti parivāsāraho, ācariyena 
ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho antevāsikassa parivāsaṃ dadeyyā 
’ti. Sace antevāsiko mūlāya paṭikassanāraho hoti ācariyena ussukkaṃ 
kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho antevāsikaṃ mūlāya paṭikasseyyā ’ti. Sace 
antevāsiko mānattāraho hoti ācariyena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho 
saṅgho antevāsikassa mānattaṃ dadeyyā ’ti. Sace antevāsiko abbhānāraho 
hoti ācariyena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho antevāsikaṃ 
abbheyyā ’ti.  
 
 
 
 
 

Sace saṅgho antevāsikassa kammaṃ kattukāmo hoti tajjanīyaṃ vā 
niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā ācariyena 
ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho saṅgho antevāsikassa kammaṃ na 
kareyya lahukāya vā pariṇāmeyyā ’ti. Kataṃ vā panassa hoti saṅghena 
kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā 
ukkhepanīyaṃ vā ācariyena ussukkaṃ kātabbaṃ ‘kinti nu kho antevāsiko 
sammā vatteyya lomaṃ pāteyya netthāraṃ vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ 
paṭippassambheyyā ’ti.  
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Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ 
cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế 
ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà 
tắm hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong nên 
đi ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y 
lại, rồi nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong. 
Nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sắp 
xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên 
hỏi ý người học trò về nước uống. Ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú 
xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú 
xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. ―(như trên)― 
Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng.  
 
 

 
34. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho 

dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy.  
 
 

 
Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivāsa, vị 

thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt parivāsa cho học trò?’ Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để 
hội chúng có thể đưa học trò về lại (hình phạt) ban đầu?’ Nếu người học trò 
xứng đáng hình phạt mānatta, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm 
thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mānatta cho học trò?’ Nếu người 
học trò xứng đáng sự giải tội, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế 
nào để hội chúng có thể giải tội cho học trò?’  
 
 

 
Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 

hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy 
học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn?’ Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với người học trò, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để 
học trò có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?’  
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Sace antevāsikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti ācariyena ācikkhitabbaṃ 
‘evaṃ dhoveyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho antevāsikassa 
cīvaraṃ dhovīyethā ’ti. Sace antevāsikassa cīvaraṃ kātabbaṃ hoti ācariyena 
ācikkhitabbaṃ ‘evaṃ kareyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho 
antevāsikassa cīvaraṃ karīyethā ’ti. Sace antevāsikassa rajanaṃ pacitabbaṃ 
hoti, ācariyena ācikkhitabbaṃ ‘evaṃ paceyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ 
‘kinti nu kho antevāsikassa rajanaṃ pacīyethā ’ti.  
 
 

Sace antevāsikassa cīvaraṃ rajitabbaṃ hoti ācariyena ācikkhitabbaṃ 
‘evaṃ rajeyyāsī ’ti, ussukkaṃ vā kātabbaṃ ‘kinti nu kho antevāsikassa 
cīvaraṃ rajīyethā ’ti. Cīvaraṃ rajantena sādhukaṃ samparivattakaṃ 
samparivattakaṃ rajitabbaṃ, na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ. Sace 
antevāsiko gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhāpetabbo, vuṭṭhānamassa 
āgametabbaṃ.  
 
 

Idaṃ kho bhikkhave ācariyānaṃ antevāsikesu vattaṃ yathā ācariyehi 
antevāsikesu vattitabban ”ti.  
 
 

Vattakkhandhakaṃ aṭṭhamaṃ.1  
 

***** 
 
 
 

Imamhi khandhake vatthupañcapaṇṇāsa.2  
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Sa upāhanā chattā3 ca oguṇṭhi sīsaṃ pānīyaṃ, 
nābhivādena na pucchanti ahi ujjhāyanti4 pesalā.  

 
 

2.  Omuñci chattaṃ khandhe ca atarañca paṭikkamaṃ, 
pattacīvaraṃ nikkhipi5 patirūpañca pucchitā.  

 
 

3. Āsiñceyya dhovitena6 sukkhenallenupāhanā,7 
vuḍḍho navako puccheyya ajjhāvutthaṃ ca gocarā.  

 
                                                   
1 vattakkhandhako aṭṭhamo - Ma.  5 nikkhipā - Ma, Syā, PTS. 
2 imamhi khandhake vatthū ekūnavīsati vattā cuddasa - Ma; ~ vatthū ekūnavīsati vattā 
catuddasa - Syā; ~ vatthu pañcapaṇṇāsa vattaṃ cuddasa - PTS.  
3 saupāhanachattā - Syā.    6 āsiñci dhovitena ca - Syā. 
4 ujjhanti - Ma, Syā, PTS.    7 sukkhena all’ upāhanā - PTS.  
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Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: ‘Ngươi 
nên giặt như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của học trò 
được giặt?’ Nếu y của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
‘Ngươi nên may như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của 
học trò được may?’ Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, vị thầy 
dạy học nên chỉ dẫn: ‘Ngươi nên nấu như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?’  
 
 

Nếu y của người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
‘Ngươi nên nhuộm như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y 
của học trò được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo 
léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị 
bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời. nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi 
phục.  
 
 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người học trò của các vị thầy 
dạy học. Các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành như 
thế.”  
 

Chương Phận Sự là thứ tám. 
 

***** 
 
 
 

Trong chương này có năm mươi lăm sự việc. 
 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Có mang dép, và che dù, trùm đầu, đội y, nước uống, với sự không 
đảnh lễ, không hỏi (về chỗ ngụ), con rắn, các vị hiền thiện phàn nàn.  
 
 
 

 
2. Vị đã cởi (dép), (hạ) dù, ở vai, và không vội vã trong khi đi đến, đã 

đặt y và bát xuống, và (chỗ ngồi) thích hợp, (các việc) đã được hỏi.  
 
 
 

 
3. Nên xối nước, với vị đã rửa, (lau) giày dép với khăn khô, rồi ướt, vị 

trưởng thượng, vị mới tu, nên hỏi, (phòng) đã có người ở, và khu vực đi 
khất thực.  
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4.  Sekhā vaccā pānī pari kattaraṃ katikaṃ tato,1 
kālaṃ muhuttaṃ uklāpo bhummattharaṇa nīhare.  

 
5.  Paṭipādo bhisibimbo mañcapīṭhaṃ ca mallakaṃ, 

apassenulloka kaṇhā gerukā kāḷa akatā.  
 

6.  Saṅkāraṃ ca bhummattharaṃ paṭipādakaṃ mañcapīṭhakaṃ, 
bhisibimbo nisīdanaṃ mallakaṃ apassena ca.  

 
7.  Pattacīvaraṃ bhūmi ca pārantaṃ orato bhogaṃ,2 

puratthimā pacchimā ca uttarā atha dakkhiṇā.  
 

8.  Sītuṇhe ca divā rattiṃ pariveṇaṃ ca koṭṭhako, 
upaṭṭhānaggisālā ca vattaṃ vaccakuṭīsu ca.  

 
9.  Pāniparibhojanikā kumbhī ācamanesu ca, 

anopamena paññattaṃ vattaṃ āgantukehime.  
 

10.  Nevāsanaṃ na udakaṃ na paccu na ca pānīyaṃ, 
nābhivāde na paññāpe ujjhāyanti ca pesalā.  

 
11.  Vuḍḍhāsanaṃ ca udakaṃ paccuggantvā ca pānīyaṃ, 

upāhane ekamantaṃ abhivāde ca paññape.  
 

12.  Vutthaṃ gocara sekho ca ṭhānaṃ pānīyabhojanaṃ, 
kattaraṃ katikaṃ kālaṃ navakassa nisinnake.  

 
13.  Abhivādaye ācikkhe yathā heṭṭhā tathā naye, 

niddiṭṭhaṃ satthavāhena vattaṃ āvāsikehime.  
 

14.  Gamikā dāru matti ca3 vivaritvā na pucchiya, 
nassanti ca aguttaṃ ca ujjhāyanti ca pesalā.  

 
15.  Paṭisāmetvā thaketvā āpucchitvā ca pakkame, 

bhikkhu vā sāmaṇero vā ārāmiko upāsako.  
 

16.  Pāsāṇakesu ca puñjaṃ paṭisāme thakeyya ca, 
ussahati ussukkaṃ vā4 anovasse tatheva ca.  

 
17.  Sabbo5 ovassati gāmaṃ ajjhokāse tatheva ca, 

appevaṅgāni seseyyuṃ vattaṃ gamikabhikkhunā.  

                                                   
1 katikaṭṭ.hitaṃ - Syā.      4 sace ussahati ussukkaṃ - Ma;  
2 orabhogato - Syā, PTS.       sace ussahi ussukkaṃ - Syā. 
3 gamikā dārumattikā - Syā.     5 sace - Syā; sabbe - PTS.  
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4. Các vị Thánh Hữu Học, nhà tiêu, nước uống, nước rửa, cây gậy 
chống, điều qui định từ nơi ấy, giờ giấc, (chờ) trong chốc lát, rác bẩn, nên 
đem ra ngoài thảm trải nền.  
 

5. Khung giường, nệm gối, giường, ghế, và ống nhổ, tấm ván kê, tấm 
màn che, các hốc kẹt, màu đỏ, màu đen, (nền) không được thực hiện.  
 

6. Rác, và tấm thảm trải nền, khung giường, giường và ghế, nệm gối, 
vật lót ngồi, ống nhổ, và tấm ván kê đầu.  
 

7. Y và bình bát, và mặt đất, mép y phía bên kia, phần gấp lại ở bên này, 
từ hướng đông, và từ hướng tây, từ hướng bắc, rồi từ hướng nam.  
 

8. Và khi lạnh khi nóng, ban ngày, ban đêm, căn phòng, cổng ra vào, 
phòng hội họp, nhà đốt lửa, và phận sự ở các nhà vệ sinh.  
 

9. Nước uống, nước rửa, và hũ nước cho các việc súc miệng, phận sự đã 
được bậc Vô Song quy định, các điều này (nên được thực hành) bởi các vị 
vãng lai.  
 

10. Không chịu (sắp xếp) chỗ ngồi, không nước, không đón tiếp, và 
không nước uống, không đảnh lễ, không sắp xếp (chỗ ngụ), và các vị hiền 
thiện phàn nàn.  
 

11. Chỗ ngồi cho vị thâm niên, và nước rửa, sau khi đi ra đón tiếp, và 
nước uống, (nên lau) đôi dép, (phơi) ở một góc, nên đảnh lễ và nên sắp xếp 
(chỗ ngụ).  
 

12. Đã có người ở, khu vực đi khất thực, và vị Thánh Hữu Học, chỗ 
nước uống và nước rửa, cây gậy chống, điều quy định, giờ giấc, đối với vị 
mới tu, về vị vẫn ngồi.  
 

13. Nên cho đảnh lễ, nên chỉ rõ, tương tợ như đường lối dưới đây, phận 
sự đã được vị Hướng Dẫn Đoàn Xe chỉ dạy, các điều này (nên được thực 
hành) bởi các vị thường trú.  
 

14. Vị xuất hành, đồ gỗ, và các đồ đất nung, sau khi mở ra, không được 
thông báo, các vật bị mất, và không được bảo vệ, và các vị hiền thiện phàn 
nàn.  
 

15. Sau khi thu xếp, sau khi đóng cửa, sau khi thông báo rồi nên ra đi, vị 
tỳ khưu, hoặc sa di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc cư sĩ.  
 

16. Ở trên các hòn đá, và nên thu xếp thành đống, và nên đóng cửa, 
hoặc vị có nỗ lực, hoặc (thực hiện) sự nỗ lực, và tương tợ y như thế ở chỗ 
không dột.  
 

17. Toàn bộ đều bị dột, (nên mang) vào làng, và tương tợ y như thế ở 
ngoài trời (nghĩ rằng): ‘Có lẽ các thứ này sẽ còn được tồn tại,’ phận sự (nên 
được thực hành) bởi vị tỳ khưu xuất hành.  
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18.  Nānumodanti therena ohāya catu pañcahi, 
vaccito mucchito āsi vattānumodanesume.  

 
19.  Chabbaggiyā dunnivatthā atho pi ca dupārutā, 

anākappā ca vokkamma there anupakhajjane.1  
 

20.  Nave bhikkhū ca saṅghāṭi ujjhāyanti ca pesalā, 
timaṇḍalaṃ nivāsetvā kāya saguṇa gaṇṭhikā.  

 
21.  Na vokkamma paṭicchannaṃ susaṃvutokkhittacakkhunā, 

ukkhittojjagghikā saddo tayo ceva pacālanā.  
 

22.  Khambhoguṇṭhi ukkuṭikā paṭicchannaṃ susaṃvuto, 
okkhittacittā2 ujjagghi appasaddā tayo calā.  

 
23.  Khambhoguṇṭhi pallatthi anupakhajjanāsane, 

ottharitvāna udake nīcaṃ katvā na siñciyā.  
 

24.  Paṭisāmante saṅghāṭi odane ca paṭiggahe, 
sūpaṃ uttaribhaṅgena sabbesaṃ samatitti ca.  

 
25.  Sakkaccaṃ pattasaññī ca sapadānañca sūpakaṃ, 

na thūpato paṭicchāde viññattujjhānasaññinā.  
 

26.  Mahantaṃ maṇḍala dvāraṃ sabbahattho na byāharī,3 
ukkhepo chedanā gaṇḍa dhūnaṃ sitthāvakārakaṃ.  

 
27.  Jivhānicchārakañceva capu suru surena ca,4 

hatthapattoṭṭhanillehaṃ sāmisena paṭiggahe.  
 

28.  Yāva na sabbe udake nīcaṃ katvā na siñciya, 
paṭisāmantaṃ saṅghāṭi nīcaṃ katvā chamāya ca.  

 
29.  Sasitthakaṃ nivattante supaṭicchannamukkuṭi, 

dhammarājena paññattaṃ idaṃ bhattaggavattanaṃ.  
 

30.  Dunnivatthā anākappā asallakkhetvā ca sahasā, 
dūre acca ciraṃ lahuṃ tatheva piṇḍacāriko.  

 
31.  Paṭicchannena gaccheyya susaṃvutokkhittacakkhunā,5 

ukkhittojjagghikā saddo tayo ceva pacālanā.  

                                                   
1 there ca anupakhajjane - Ma;   3 na byāhare - Ma, PTS; na vohare - Syā. 
   there anupakhajjanaṃ - Syā.   4 capucapu surusuru - Ma, Syā, PTS. 
2 okkhittukkhitta ujjagghi - Ma, Syā. 5 susaṃvutokkhittacakkhu - Ma, Syā, PTS. 
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18. Các vị không nói lời tùy hỷ, bởi vị trưởng lão, sau khi để ở lại, với 
bốn hay năm vị, bị mắc tiêu, đã bị ngất xỉu, các điều này là các phận sự 
trong các việc nói lời tùy hỷ.  
 

19. Các vị nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, và lại còn trùm y luộm 
thuộm, không đúng quy cách, và sau khi tách ra, chen vào (chỗ) các vị 
trưởng lão.  
 

20. Và (đuổi) các vị mới tu, (trải ra) y hai lớp, và các vị hiền thiện phàn 
nàn, sau khi quấn che ba vòng tròn, dây thắt lưng, với nếp gấp, dây buộc.  
 

21. Không tách ra, được che kín, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị 
vén hở ra, với tiếng cười vang, âm thanh (giọng nói), và còn thêm ba sự 
đung đưa.  
 

22. Chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, được che kín, khéo thu thúc, với 
mắt nhìn xuống, bị vén hở ra, tiếng cười vang, giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự 
đung đưa.  
 

23. Chống nạnh, trùm đầu, ôm đầu gối, việc chen vào, ở chỗ ngồi, sau 
khi trải ra, nước, sau khi hạ thấp xuống, không nên làm văng nước.  
  

24. Vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, và khi (được dâng) 
cơm, nên thọ lãnh, xúp, với thức ăn ngon, cho tất cả, và ngang miệng (bát).  
 

25. Nghiêm trang, và có sự chú tâm ở bình bát, và theo tuần tự, với 
lượng xúp, không vun thành đống, che lấp, yêu cầu, với ý định tìm lỗi.  
 

26. (Vắt cơm) lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói chuyện, 
đưa thức ăn liên tục, việc cắn (từng chút), phồng má, vung rảy tay, sự làm 
rơi đổ cơm.  
 

27. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép, và với tiếng rột rột, liếm tay, 
vét bình bát, liếm môi, có dính thức ăn, về việc thọ lãnh.  
 

28. Không (thọ nhận) nước rửa cho đến khi tất cả (đã ăn xong), sau khi 
hạ thấp, không nên làm văng, vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, 
sau khi hạ thấp, và ở mặt đất.  
 

29. (Nước) có lẫn cơm, trong khi đi trở về, được che kín đáo, sự nhón 
gót, đây là phận sự ở nhà ăn đã được quy định bởi bậc Pháp Vương.  
 

30. Mặc y phục luộm thuộm, không đúng quy cách, sau khi không suy 
xét, và vội vã, xa, gần, lâu, mau, tương tợ y như thế là vị đi khất thực.  
 

31. Với sự che kín rồi nên đi, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị vén 
hở ra, với tiếng cười vang, âm thanh (giọng nói), và còn thêm ba sự đung 
đưa.  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2            Vattakkhandhakaṃ 

 416

32.  Khambhoguṇṭhi ukkuṭikā sallakkhetvā ca sahasā, 
dūre acca ciraṃ lahuṃ āmasanaṃ kaṭacchukā.  

 
33.  Bhājanaṃ vā ṭhapeti ca uccāretvā paṇāmetvā,1  

paṭiggahe na ulloke sūpesu pi tatheva taṃ.  

 
34.  Bhikkhu saṅghāṭiyā chāde paṭicchanneva gacchiya, 

susaṃvutokkhittacakkhu ukkhittojjagghikāya ca.  

 
35.  Appasaddo tayo cālā khambhoguṇṭhika ukkuṭī, 

paṭhamāsanavakkāraṃ pānīyaṃ paribhojaniṃ, 
pacchākaṅkhati bhuñjeyya opilāpeyya uddhare.  

 
36.  Paṭisāmeyya sammajje rittaṃ tucchaṃ upaṭṭhape, 

hatthavikāre bhindeyya vattañca piṇḍapātike.  

 
37.  Pāṇipari agyāraṇi nakkhattaṃ disā corā ca, 

sabbaṃ natthīti koṭetvā pattaṃse cīvaraṃ tato.  

 
38.  Idāni aṃse laggetvā timaṇḍalaṃ parimaṇḍalaṃ, 

yathā piṇḍacārivattaṃ nayo āraññikesu pi.  

 
39.  Pattaṃse cīvaraṃ sīse āropetvā ca pānīyaṃ, 

paribhojanikā aggi araṇi cāpi kattarī.2  

 
40.  Nakkhattaṃ sabbadesaṃ vā disāsu kusalo bhave, 

sattuttamena paññattaṃ vattaṃ āraññikesume.  

 
41.  Ajjhokāse okiriṃsu ujjhāyanti ca pesalā, 

sace vihāro uklāpo paṭhamaṃ pattacīvaraṃ.  

 
42.  Bhisibimbohanaṃ mañcaṃ pīṭhañca kheḷamallakaṃ, 

apassenālokakaṇhā gerukaṃ kāḷavākataṃ.3  

 
43.  Saṅkāra bhikkhu sāmantā senā vihārapānīyaṃ, 

paribhojana sāmantā paṭivāte ca paṅgaṇe.  

 
44.  Adhovāte attharaṇaṃ paṭipādaka mañcakaṃ, 

pīṭhaṃ bhisi nisīdanaṃ mallakaṃ apassena ca.  

                                                   
1 paṇāmakā - Syā.   3 apassenullokakaṇṇā gerukā kāḷa akatā - Ma;  
2 araṇī cāpi kattaraṃ - Ma.    apassenālokakaṇṇā gerukaṃ kāḷamākataṃ - Syā.  
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32. Chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, sau khi không suy xét, và vội vã, 
xa, gần, lâu, mau, sự đụng đến, cái muỗng.  

 
33. Hoặc cái đĩa, và thỉnh đứng lại, sau khi vén y lên, sau khi mở ra, nên 

thọ lãnh, không nên nhìn, về các món xúp, điều ấy cũng tương tợ y như thế.  

 
34. Vị tỳ khưu, nên che đậy bằng y saṅghāṭi, được che kín rồi mới nên 

đi, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị vén hở ra, và tiếng cười vang.  

 
35. Với giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự đung đưa, chống nạnh, trùm đầu, nhón 

gót, (về) trước tiên, chỗ ngồi, chậu đựng đồ thừa, nước uống, nước rửa, 
(vị) về sau, (nếu) muốn, có thể ăn, có thể đổ xuống, nên xếp lại cất đi.  

 
36. Có thể dọn dẹp, nên quét, hết nước, trống trơn, nên đem (nước) lại, 

về dấu hiệu bằng tay, (không) nên nói ra lời, và phận sự về việc khất thực.  

 
37. Nước uống, nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa, sao, phương hướng, 

và bọn trộm cướp, ‘tất cả đều không có,’ sau khi đánh đập, vai mang bình 
bát, y, từ nơi ấy.  

 
38. Giờ đây, sau khi mang ở vai, đều đặn ba vòng tròn, giống như phận 

sự của vị đi khất thực, phương thức cho các vị sống ở rừng cũng thế.  

 
39. Vai mang bình bát, y (đội) ở đầu, sau khi mang (dép) vào, và nước 

uống, nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa, và luôn cả gậy chống.  

 
40. Ngôi sao, hoặc toàn bộ khu vực, nên rành rẽ về các phương hướng, 

các điều này là phận sự cho các vị ngụ ở rừng đã được quy định bởi bậc 
Tối Thượng của Chúng Sanh.  

 
41. Ở ngoài trời, các vị đã bị lấm bụi, và các vị hiền thiện phàn nàn, nếu 

trú xá có rác bẩn, trước tiên là y và bình bát.  

 
42. Nệm gối, giường, ghế, và ống nhổ, tấm ván kê đầu, lỗ thông gió và 

các hốc kẹt, màu đỏ, màu đen, và (nền) chưa được thực hiện.  

 
43. Rác rến, gần các vị tỳ khưu, (gần) sàng tọa, (gần) trú xá và nước 

uống, gần nước rửa, ngược chiều gió, và ở mái hiên.  

 
44. Phía dưới gió, thảm trải nền, khung giường, và giường, ghế, nệm, 

vật lót ngồi, ống nhổ, và tấm ván kê đầu.  
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45.  Patta cīvaraṃ bhūmi ca pārantaṃ orabhogato, 
puratthimā ca pacchimā uttarā atha dakkhiṇā.  

 
46.  Sītuṇhe ca divā rattiṃ pariveṇañca koṭṭhako, 

upaṭṭhānaggisālā ca vaccakuṭī ca pānīyaṃ.  

 
47.  Ācamakumbhī vuḍḍho ca uddesa paripucchanā sajjhā, 

dhammo padīpaṃ vijjhāpe na vivare nāpi thake.  

 
48.  Yena vuḍḍho parivatti kaṇṇenapi na ghaṭṭaye,  

paññāpesi mahāvīro vattaṃ senāsanesu taṃ.  

 
49.  Nivāriyamānā dvāraṃ mucchitujjhanti pesalā,  

chārikaṃ chaḍḍaye jantā paribhaṇḍaṃ tatheva ca.  

 
50.  Pariveṇaṃ koṭṭhako sālā cuṇṇa mattika doṇikā, 

mukhaṃ purato na there na nave ussahati sace.1  

 
51.  Purato uparimaggo cikkhallaṃ matti pīṭhakaṃ, 

vijjhāpetvā pakkame2 vattaṃ jantāgharesume.  

 
52.  Nācameti yathāvuḍḍhaṃ paṭipāṭi ca sahasā, 

ubbhujji nitthuno kaṭṭhaṃ vaccaṃ passāva kheḷakaṃ.  

 
53.  Pharusā kūpa sahasā ubbhujji capu sesena, 

bahi anto ca ukkāse rajju ataramānañca.  

 
54.  Sahasā ubbhujjitvāna3 nitthune kaṭṭhavaccakaṃ,  

passāva kheḷa pharusā kūpañca vaccapāduke.  

 
55.  Nātisahasā ubbhujji pādukāya capucapu, 

na sesaye paṭicchāde ūhata piṭharena ca.  

 
56.  Vaccakuṭī paribhaṇḍaṃ pariveṇañca koṭṭhako, 

ācamane ca udakaṃ vattaṃ vaccakuṭīsume.  

 
57.  Upāhanā dantakaṭṭhaṃ mukhodakañca āsanaṃ, 

yāgu udakaṃ dhovitvā uddharuklāpa gāma ca.  

 
58.  Nivāsanaṃ kāyabandhaṃ4 saguṇaṃ pattasodakaṃ, 

pacchā timaṇḍalo ceva parimaṇḍalabandhanaṃ.  
                                                   
1 nave ussahati sace - Syā.    3 sahasā ubbhaji ṭhite - Ma, Syā. 
2 vijjhāpetvā thaketvā ca - Ma, Syā.  4 nivāsanā kāyabandhanā - Ma, Syā.  
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45. Y và bình bát, và mặt đất, mép y phía bên kia, phần gấp lại ở bên 
này, từ hướng đông, và từ hướng tây, từ hướng bắc, rồi từ hướng nam.  
 

46. Và khi lạnh khi nóng, ban ngày, ban đêm, và căn phòng, cổng ra 
vào, và phòng hội họp, nhà đốt lửa, nhà vệ sinh, và nước uống.  
 

47. Hũ nước súc miệng, và vị thâm niên, việc đọc tụng, các câu hỏi, việc 
học bài, (việc giảng) Pháp, nên thổi tắt ngọn đèn, không nên mở ra, cũng 
không nên đóng lại.  
 

48. Khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại, không nên va chạm dù 
là bằng chéo y, đấng Đại Hùng đã quy định điều ấy là phận sự ở các nơi cư 
ngụ.  
 

49. Các vị trong khi bị cản trở, (đóng) cửa ra vào, đã bị ngất xỉu, các vị 
hiền thiện phàn nàn, nên đổ tro, nhà tắm hơi, và bục nền xung quanh 
tương tợ y như thế.  
 

50. Căn phòng, cổng, gian phòng lớn, bột tắm, đất sét, máng nước, 
khuôn mặt, ở phía trước, không (chen vào) các vị trưởng lão, không nên 
(xua đuổi) các vị mới tu, nếu có nỗ lực.  
 

51. (Tắm) ở phía trước, ở phía trên, đường đi, bị lầy lội, (máng) đất sét, 
ghế ngồi, sau khi tắt lửa, nên đi ra, các điều này là phận sự ở các nhà tắm 
hơi.  
 

52. Vị không rửa sạch, theo thâm niên, theo thứ tự, và với sự vội vã, đã 
vén y lên, việc rặn, gỗ (chà răng), việc đại tiện, việc tiểu tiện, việc khạc nhổ.  
 

53. Bị sần sùi, hố phân, với sự vội vã, đã vén y lên, tiếng chép chép, với 
(nước) chừa lại, vị ở bên ngoài, và ở bên trong, nên tằng hắng, giây phơi, 
và sự không hấp tấp.  
 

54. Với sự vội vã, sau khi vén y lên, về việc rặn, gỗ (chà răng), việc đại 
tiện, việc tiểu tiện, việc khạc nhổ, (khúc cây chùi) bị sần sùi, hố phân, bệ nhà 
vệ sinh.  
 

55. Với sự không vội vã, đã vén y lên, ở sàn rửa, tiếng chép chép, không 
nên chừa lại (nước), nên che kín, bị dơ, với thùng đựng.  
 

56. Nhà vệ sinh, bục nền xung quanh, và căn phòng, cổng, và nước để 
rửa ráy, các điều này là phận sự ở nhà vệ sinh.  
 

57. Đôi dép, gỗ chà răng, và nước súc miệng, chỗ ngồi, cháo, nước, sau 
khi rửa, nên thu xếp, rác bẩn, và vào làng.  
 

58. Y lót trong, dây thắt lưng, có nếp gấp, bình bát còn đẫm nước, vị thị 
giả, và luôn cả ba vòng, (mặc y nội) tròn đều, dây thắt lưng.  
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59.  Saguṇaṃ dhovitvā pacchā nātidūre paṭiggahe, 
bhaṇamānassa āpatti paṭhamaṃ gantvāna āsanaṃ.  

 
60.  Udakaṃ pīṭha kaṭhali paccuggantvā nivāsanaṃ, 

otāpe nidahi bhaṅgo obhoge bhuñjatunname.  

 
61.  Pānīyaṃ udakaṃ nīcaṃ muhuttaṃ na ca nidahe, 

pattacīvara bhūmi ca1 pārantaṃ orabhogato.  

 
62.  Uddhare paṭisāme ca uklāpo ca nahāyituṃ, 

sītaṃ uṇhaṃ jantāgharaṃ cuṇṇaṃ mattikapiṭṭhito.  

 
63.  Pīṭhañca cīvaraṃ cuṇṇaṃ mattikussahati mukhaṃ, 

purato there nave ca parikammañca nikkhame.  

 
64.  Purato udake nahāte nivāsetvā upajjhāyaṃ, 

nivāsanañca saṅghāṭi pīṭhakaṃ āsanena ca.  

 
65.  Pādo pīṭhaṃ kaṭhaliñca pānīyuddesapucchanā, 

uklāpaṃ susodheyya2 paṭhamaṃ pattacīvaraṃ.  

 
66.  Nisīdanapaccattharaṇaṃ bhisibimbohanāni ca, 

mañco pīṭhaṃ paṭipādaṃ mallakaṃ apassena ca.  

 
67.  Bhumma santāna āloka gerukā kāḷa akatā, 

bhummatthara paṭipādā mañco pīṭhaṃ bimbohanaṃ.  

 
68.  Nisīdanattharaṇaṃ kheḷa apasse pattacīvaraṃ, 

puratthimā pacchimā ceva uttarā atha dakkhiṇā.  

 
69.  Sītuṇhañca3 divā rattiṃ pariveṇañca koṭṭhako, 

upaṭṭhānaggisālā ca vacca pānīyaṃ bhojani.  

 
70.  Ācamaṃ anabhirati kukkuccaṃ diṭṭhi ca garu, 

mūlamānatta abbhānaṃ tajjanīyaṃ niyassakaṃ.  

 
71.  Pabbajā paṭisāraṇi ukkhepañca kataṃ yadi, 

dhove kātabbaṃ rajañca4 raje samparivattakaṃ.  

 
72.  Pattañca cīvaraṃ cāpi parikkhārañca chedanaṃ, 

parikammaṃ veyyāvaccaṃ pacchā piṇḍaṃ pavisanaṃ.  
                                                   
1 pattacīvaraṃ bhūmi ca - Ma, Syā.    3 sītuṇhe ca - Syā.  
2 uklāpussahaṃ sodheyya - Syā.     4 kātabbarajanaṃ - Syā. 
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59. Có nếp gấp, sau khi rửa, vị (Sa-môn) hầu cận, không quá xa, nên 
nhận lấy, khi đang nói, tội vi phạm, sau khi đi về trước tiên, chỗ ngồi.  

 
60. Nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sau khi đi ra đón, y lót 

trong, nên phơi nắng, để luôn, vết gấp, ở phần đã gấp lại, để thọ thực, nên 
đem lại.  
 

61. Nước uống, nước rửa, chỗ thấp, trong chốc lát, và không nên để 
luôn, y và bình bát, và mặt đất, mép y phía bên kia, phần gấp lại ở bên này.  

 
62. Nên thu xếp, và nên dọn dẹp, rác bẩn, và (có ý muốn) tắm, (nước) 

lạnh, (nước) nóng, nhà tắm hơi, bột tắm, đất sét, từ phía sau lưng.  

 
63. Và ghế ngồi, y, bột tắm, đất sét, nếu có nỗ lực, khuôn mặt, phía 

trước, (chen vào) các vị trưởng lão, và (xua đuổi) các vị mới tu, và việc kỳ 
cọ, nên rời khỏi.  
 

64. Ở phía trước, lúc ở trong nước, khi đã tắm, sau khi quấn y lại, (lau 
khô) thầy tế độ, và y lót trong, y hai lớp, ghế (nhà tắm hơi), và với chỗ ngồi.  

 
65. Nước rửa chân, ghế kê chân, giẻ lau chân, nước uống, việc đọc tụng, 

việc hỏi đạo, rác bẩn, nên khéo làm sạch sẽ, trước tiên là y và bình bát.  

 
66. Vật lót ngồi, tấm trải nằm, nệm và các gối, giường, ghế, khung 

giường, ống nhổ, và tấm ván kê đầu.  
 

67. (Tấm trải) nền nhà, mạng nhện, lỗ thông gió, màu đỏ, màu đen, 
không được thực hiện, tấm trải nền, khung giường, giường, ghế, gối.  

 
68. Vật lót ngồi và tấm trải nằm, ống nhổ, tấm ván kê đầu, y và bình 

bát, từ hướng đông, và luôn cả từ hướng tây, từ hướng bắc, rồi từ hướng 
nam.  
 

69. Và khi lạnh khi nóng, ban ngày, ban đêm, và căn phòng, cổng ra 
vào, phòng hội họp, và nhà đốt lửa, nhà vệ sinh, nước uống, nước rửa.  
 

70. Việc súc miệng, sự bực bội, nỗi nghi hoặc, tà kiến, và tội nặng, từ 
đầu, hình phạt mànatta, việc giải tội, (hành sự) khiển trách, chỉ dạy.  

 
71. (Hành sự) xua đuổi, hòa giải, và treo tội, nếu đã được thực hiện, nên 

giặt, nên thể hiện, và việc nhuộm, nên nhuộm, việc trộn đều.  

 
72. Và bình bát, và luôn cả y nữa, và vật dụng, việc cạo (tóc), việc kỳ cọ, 

việc hầu hạ, Sa-môn hầu cận, đồ khất thực, sự đi vào.  
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73.  Na susānaṃ disā ceva yāvajīvaṃ upaṭṭhahe,  
saddhivihārikenetaṃ vattupajjhāyakesume.  

 
74.  Ovāda sāsanuddesā pucchā pattañca cīvaraṃ,  

parikkhāra gilāno ca na pacchāsamaṇo bhave.  

 
75.  Upajjhāyesu ye vattā1 evaṃ ācariyesupi,  

saddhivihārike vattā tatheva antevāsike.  

 
76.  Āgantukesu ye vattā1 puna āvāsikesu ca, 

gamikānumodanikā bhattagge piṇḍapātike.2  

 
77.  Āraññikesu yaṃ vattaṃ yañca senāsanesu pi, 

jantāghare vaccakuṭī upajjhā saddhivihārike.  

 
78.  Ācariyesu yaṃ vattaṃ tatheva antevāsike, 

ekūnavīsati vatthu vuttā soḷasakhandhake.3  

 
79.  Vattaṃ aparipūrento na sīlaṃ paripūrati, 

asuddhasīlo duppañño cittekaggaṃ na vindati.  

 
80.  Vikkhittacitto nekaggo sammā dhammaṃ na passati,  

apassamāno saddhammaṃ dukkhā na parimuccati.  

 
81.  Yaṃ vattaṃ paripūrento sīlampi paripūrati, 

visuddhasīlo sappañño cittekaggampi vindati.  

 
82.  Avikkhittacitto ekaggo sammā dhammaṃ vipassati,  

sampassamāno saddhammaṃ dukkhā so parimuccati.  

 
83.  Tasmā hi vattaṃ pūreyya jinaputto vicakkhaṇo, 

ovādaṃ buddhaseṭṭhassa tato nibbānamehī ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 yāvatā - Syā;       2 piṇḍacārike - Ma. 
  yā vattā - PTS.      3 vattā cuddasa khandhake - Ma. 
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73. Không mộ địa, và luôn cả hướng (khác), cho đến trọn đời nên phục 
vụ, việc này (nên được thực hành) bởi người đệ tử, các điều này là phận sự 
đối với các vị thầy tế độ.  
 

74. Sự giáo huấn, giảng dạy, đọc tụng, vấn hỏi, bình bát, và y, vật dụng, 
và vị bị bệnh, không nên là vị Sa-môn hầu cận.  
 

75. Các phận sự nào đối với các vị thầy tế độ thì cũng như vậy đối với 
các vị thầy dạy học, các phận sự đối với các người đệ tử thì tương tợ y như 
thế đối với người học trò.  
 

76. Các phận sự dành cho các vị vãng lai, và dành cho các vị thường trú 
nữa, các vị xuất hành, các vị nói lời tùy hỷ ở nơi thọ thực, và về vị đi khất 
thực.  
 

77. Phận sự dành cho các vị ngụ ở rừng, và luôn cả ở các nơi cư ngụ, ở 
nhà tắm hơi, các nhà vệ sinh, các vị thầy tế độ, đối với người đệ tử.  
 

78. Phận sự đối với các vị thầy dạy học, tương tợ y như thế đối với 
người học trò, có mười chín sự việc đã được nói đến ở mười sáu phần.  
 

79. Trong khi không làm tròn phận sự thì không đầy đủ về giới, vị có 
giới không trong sạch, có tuệ kém, không có được nhất tâm.  
 

80. Với tâm bị xáo trộn, không trụ một điểm, không nhìn thấy Pháp một 
cách đúng đắn, trong khi không nhìn thấy Chánh Pháp, không hoàn toàn 
thoát khỏi khổ đau.  
 

81. Trong khi làm đầy đủ phận sự, thì cũng làm đầy đủ về giới, là vị có 
giới thanh tịnh, có tuệ, đạt được luôn cả nhất tâm.  
 

82. Tâm không bị xáo trộn, trụ một điểm, nhìn thấy rõ Pháp một cách 
đúng đắn, trong khi bản thân nhìn thấy Chánh Pháp, vị ấy hoàn toàn thoát 
khỏi khổ đau.  
 

83. Chính vì điều ấy, người con trai sáng suốt của đấng Chiến Thắng, 
nên làm đầy đủ phận sự, lời giáo huấn của đức Phật tối thượng, từ đó hãy 
đi đến Niết Bàn.”  
 

--ooOoo-- 




