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XII. SATTASATIKAKKHANDHAKAṂ  
 

PAṬHAMA BHĀṆAVĀRAṂ  
 

1. Tena kho pana samayena vassasataparinibbute bhagavati vesālikā 
vajjiputtakā bhikkhū vesāliyaṃ dasavatthūni dīpenti: “Kappati 
siṅgiloṇakappo, kappati dvaṅgulakappo, kappati gāmantarakappo, kappati 
āvāsakappo, kappati anumatikappo, kappati āciṇṇakappo, kappati 
amathitakappo, kappati jalogi pātuṃ,1 kappati adasakaṃ nisīdanaṃ, kappati 
jātarūparajatan ”ti.  
 
 
 
 

2. Tena kho pana samayena āyasmā yaso kākaṇḍakaputto vajjīsu cārikaṃ 
caramāno yena vesāli tadavasari. Tatra sudaṃ āyasmā yaso kākaṇḍakaputto 
vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena 
vesālikā vajjiputtakā bhikkhū tadahuposathe kaṃsapātiṃ2 udakena pūretvā 
majjhe bhikkhusaṅghassa ṭhapetvā āgatāgate3 vesālike upāsake evaṃ 
vadenti:4 “Dethāvuso saṅghassa kahāpaṇampi aḍḍhampi pādampi 
māsakarūpampi. Bhavissati saṅghassa parikkhārena karaṇīyan ”ti. Evaṃ 
vutte āyasmā yaso kākaṇḍakaputto vesālike upāsake etadavoca: “Māvuso 
adattha saṅghassa kahāpaṇampi aḍḍhampi pādampi māsakarūpampi. Na 
kappati samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ jātarūparajataṃ. Na sādiyanti samaṇā 
sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Na paṭigaṇhanti samaṇā sakyaputtiyā 
jātarūparajataṃ. Nikkhittamaṇisuvaṇṇā samaṇā sakyaputtiyā, apetajāta-
rūparajatā ”ti.  
 
 
 
 

Evampi kho vesālikā upāsakā āyasmatā yasena kākaṇḍakaputtena 
vuccamānā adaṃsu yeva saṅghassa kahāpaṇampi aḍḍhampi pādampi 
māsakarūpampi. Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū tassā rattiyā 
accayena taṃ hiraññaṃ bhikkhaggena5 paṭiviṃsaṃ6 ṭhapetvā bhājesuṃ.  
 
 
 
 

3. Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū āyasmantaṃ yasaṃ 
kākaṇḍakaputtaṃ etadavocuṃ: “Eso te āvuso yasa hiraññassa paṭiviṃso ”ti. 
“Natthi me āvuso hiraññassa paṭiviṃso nāhaṃ hiraññaṃ sādiyāmī ”ti.  

                                                   
1 jalogiṃ pātuṃ - Ma, Syā.   4 vadanti - Ma.  
2 kaṃsacāṭiṃ - Syā.    5 bhikkhuggena - Syā. 
3 āgate - PTS.     6 paṭivīsaṃ - Ma; paṭivisaṃ - Syā, PTS. 
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XII. CHƯƠNG LIÊN QUAN BẢY TRĂM VỊ:  
 

TỤNG PHẨM THỨ NHẤT:  
 

1. Vào lúc bấy giờ, khi đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn được một trăm năm, 
các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli truyền bá trong thành Vesāli mười sự việc 
là: “Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.”1  
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka trong khi du 
hành ở xứ Vajji đã đến trú tại Vesāli. Tại nơi đó ở Vesāli, đại đức Yasa con 
trai của Kākaṇḍaka đã trú tại Mahāvana, nơi giảng đường Kūṭāgāra. Vào lúc 
bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli vào ngày Uposatha sau khi đổ 
đầy nước vào cái chậu đồng rồi đặt ở giữa hội chúng tỳ khưu và nói với các cư 
sĩ ở Vesāli đang đi qua lại như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy bố thí đến hội 
chúng một kahāpaṇa, một nửa (kahāpaṇa), một pāda, một māsaka. Hội 
chúng sẽ có việc phải làm về vật dụng.” Khi được nói như vậy, đại đức Yasa 
con trai của Kākaṇḍaka đã nói với các cư sĩ ở Vesāli điều này: - “Này các đạo 
hữu, chớ có bố thí đến hội chúng một kahāpaṇa, một nửa (kahāpaṇa), một 
pāda, một māsaka. Vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích 
tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử 
không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ṇi và vàng 
ròng, đã xa lìa vàng bạc.”  
 
 

Trong khi được đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka nói như vậy, các cư 
sĩ ở Vesāli vẫn bố thí đến hội chúng một kahāpaṇa, một nửa (kahāpaṇa), 
một pāda, một māsaka. Sau đó, vào cuối đêm ấy các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesāli đã xác định phần chia tùy theo số lượng tỳ khưu rồi đã phân chia số 
tiền vàng ấy.  
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kākaṇḍaka điều này: - “Này đại đức Yasa, phần chia tiền vàng này thuộc 
về đại đức.” - “Này các đại đức, phần chia tiền vàng này không thuộc về tôi, 
tôi không thích thú tiền vàng.”  

                                                   
1 Mười sự việc này có ý nghĩa như sau: Được phép cất giữ muối trong ống sừng, được phép 
ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép 
hành lễ Uposatha riêng rẽ, được phép hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo 
tập quán, được phép uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, 
được phép sử dụng vật lót ngồi không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc (ND). 
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Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū: “Ayaṃ āvuso yaso 
kākaṇḍakaputto upāsake saddhe pasanne akkosati, paribhāsati, appasādaṃ 
karoti. Handassa mayaṃ paṭisāraṇīyakammaṃ karomā ”ti, te tassa 
paṭisāraṇīyakammaṃ akaṃsu. Atha kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto 
vesālike vajjiputtake bhikkhū etadavoca: “Bhagavatā āvuso paññattaṃ 
paṭisāraṇīyakammakatassa bhikkhuno anudūto dātabbo ti. Detha me āvuso 
anudūtaṃ bhikkhun ”ti. Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū ekaṃ 
bhikkhuṃ sammannitvā āyasmato yasassa kākaṇḍakaputtassa anudūtaṃ 
adaṃsu.  
 
 

 
4. Atha kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto anudūtena bhikkhunā saddhiṃ 

vesāliṃ pavisitvā vesālike upāsake etadavoca: “Ahaṃ kirāyasmante upāsake 
saddhe pasanne akkosāmi, paribhāsāmi, appasādaṃ karomi, yohaṃ 
adhammaṃ ‘adhammo ’ti vadāmi, dhammaṃ ‘dhammo ’ti vadāmi, avinayaṃ 
‘avinayo ’ti vadāmi, vinayaṃ ‘vinayo ’ti vadāmi.  
 
 

 
Ekamidaṃ āvuso samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho āvuso bhagavā bhikkhū āmantesi: 
‘Cattāro me bhikkhave candimasuriyānaṃ upakkilesā yehi upakkilesehi 
upakkiliṭṭhā candimasuriyā na tapanti na bhāsanti na virocanti. Katame 
cattāro? Abbhaṃ bhikkhave candimasuriyānaṃ upakkileso yena 
upakkilesena upakkiliṭṭhā candimasuriyā na tapanti na bhāsanti na 
virocanti. Mahikā bhikkhave candimasuriyānaṃ upakkileso ―pe― 
Dhūmarajo bhikkhave candimasūriyānaṃ upakkileso Rāhu bhikkhave 
asurindo candimasuriyānaṃ upakkileso ―pe― Ime kho bhikkhave cattāro 
candimasuriyānaṃ upakkilesā yehi upakkilesehi upakkiliṭṭhā candimasuriyā 
na tapanti na bhāsanti na virocanti.  
 
 

 
Evameva kho bhikkhave cattārome samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkilesāyehi 

upakkilesehi upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na 
virocanti. Katame cattāro? Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā suraṃ 
pivanti, merayaṃ pivanti, surāmerayapānā appaṭiviratā. Ayaṃ bhikkhave 
paṭhamo samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso yena upakkilesena upakkiliṭṭhā 
eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti, na bhāsanti, na virocanti.  
 
 

 
Puna ca paraṃ bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā methunaṃ dhammaṃ 

patisevanti methunadhammā appaṭiviratā. Ayaṃ bhikkhave dutiyo 
samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso ―pe―  
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Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli (bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka này quở trách, chê bai, làm giảm 
đức tin các cư sĩ có niềm tin đã mộ đạo, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị ấy.” Họ đã thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy. Khi ấy, đại 
đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã nói với các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesāli điều này: - “Này các đại đức, đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Vị sứ giả 
cùng đi nên được ban đến vị tỳ khưu thực hiện hành sự hòa giải.’ Này các đại 
đức, hãy cho tôi vị tỳ khưu làm sứ giả cùng đi.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi 
Vajji ở Vesāli đã chỉ định một vị tỳ khưu và cho làm sứ giả cùng đi với đại đức 
Yasa con trai của Kākaṇḍaka.  

 
4. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka cùng với vị tỳ khưu là sứ 

giả cùng đi đã vào thành Vesāli và đã nói với các cư sĩ ở Vesāli điều này: - 
“Nghe nói tôi quở trách, chê bai, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có 
niềm tin đã mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi Pháp,’ Pháp là: 
‘Pháp,’ phi Luật là: ‘Phi Luật,’ Luật là: ‘Luật.’’  

 
Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, 

Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Này các đạo hữu, ở nơi ấy, đức Thế 
Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - ‘Này các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiễm 
đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, 
mặt trăng và mặt trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói 
lọi. Bốn vật ấy là gì? Này các tỳ khưu, mây là vật làm ô nhiễm đối với mặt 
trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi vật làm ô nhiễm này, mặt trăng và mặt 
trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. Này các tỳ 
khưu, sương mù là vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, khói bụi là vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt 
trời. ―(như trên)― Này các tỳ khưu, Rāhu chúa loài Asura (hiện tượng 
nguyệt và nhật thực) là vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. Này 
các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị 
ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, mặt trăng và mặt trời không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi.  

 
Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế đây là bốn điều làm ô nhiễm đối với 

Sa-môn và Bà-la-môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điều làm ô nhiễm này, các 
Sa-môn và Bà-la-môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn 
chói lọi. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
uống rượu, uống men say, không chừa bỏ việc uống rượu và men say. Này các 
tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiễm thứ nhất đối với Sa-môn và Bà-la-môn. Khi 
bị ô nhiễm bởi điều làm ô nhiễm này, các Sa-môn và Bà-la-môn không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi.  

 
Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 

thực hiện việc đôi lứa, không chừa bỏ việc đôi lứa. Này các tỳ khưu, đây là 
điều làm ô nhiễm thứ nhì đối với Sa-môn và Bà-la-môn. ―(như trên)―  
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Puna ca paraṃ bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā jātarūparajataṃ 
sādiyanti jātarūparajatapaṭiggahaṇā appaṭiviratā. Ayaṃ bhikkhave tatiyo 
samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso ―pe―  
 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā micchājīvena jīvikaṃ 
kappenti micchājīvā appaṭiviratā. Ayaṃ bhikkhave catuttho 
samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkileso ―pe―  
 
 

Ime kho bhikkhave cattāro samaṇabrāhmaṇānaṃ upakkilesā yehi 
upakkilesehi upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā na tapanti na bhāsanti na 
virocantī ’ti.1 Idamavocāvuso bhagavā. Idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ 
etadavoca satthā:  
 
 ‘Rāgadosaparikkiliṭṭhā2 eke samaṇabrāhmaṇā,  
 avijjā nivutā3 posā piyarūpābhinandino.  

 
 Suraṃ pivanti merayaṃ paṭisevanti methunaṃ,  
 rajataṃ jātarūpañca sādiyanti aviddasu.  

 
 Micchājīvena jīvanti eke samaṇabrāhmaṇā,  
 ete upakkilesā vuttā buddhenādiccabandhunā.  

 
 Yehi upakkilesehi upakkiliṭṭhā eke samaṇabrāhmaṇā,  
 na tapanti na bhāsanti na virocanti4 asuddhā sarajā magā.5  

 
 Andhakārena onaddhā taṇhādāsā sanettikā,  
 vaḍḍhenti kaṭasiṃ ghoraṃ ādiyanti punabbhavan ’ti.  
 

Evaṃvādī kirāhaṃ āyasmante upāsake saddhe pasanne akkosāmi, 
paribhāsāmi, appasādaṃ karomi. Sohaṃ6 adhammaṃ ‘adhammo ’ti vadāmi, 
dhammaṃ ‘dhammo ’ti vadāmi, avinayaṃ ‘avinayo ’ti vadāmi, vinayaṃ 
‘vinayo ’ti vadāmi.  
 

5. Ekamidaṃ āvuso samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho panāvuso samayena7 rājantepure rājaparisāyaṃ 
sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarā kathā udapādi: ‘Kappati 
samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ jātarūparajataṃ. Sādiyanti samaṇā 
sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Paṭigaṇhanti samaṇā sakyaputtiyā 
jātarūparajatan ’ti. Tena kho panāvuso samayena maṇicūḷako gāmaṇī tassaṃ 
parisāyaṃ nisinno8 hoti.  
                                                   
1 virocanti - Ma, PTS, itisaddo natthi.   5 magā migā - Syā.  
2 rāgadosaparikliṭṭhā - Ma, Syā.    6 yohaṃ - Ma.  
3 avijjānivuṭā - Ma; avijjānīvutā - Syā.   7 tena kho pana samayena - Ma.  
4 na virocanti - Ma, Syā, PTS ūnaṃ.    8 nisinnako - Syā. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thích thú vàng bạc, không chừa bỏ việc thọ nhận vàng bạc. Này các tỳ khưu, 
đây là điều làm ô nhiễm thứ ba đối với Sa-môn và Bà-la-môn. ―(như trên)―  
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
chấp nhận cuộc sống bằng sự nuôi mạng không chân chánh, không chừa bỏ 
sự nuôi mạng không chân chánh. Này các tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiễm 
thứ tư đối với Sa-môn và Bà-la-môn. ―(như trên)―  
 

Này các tỳ khưu, đây là bốn điều làm ô nhiễm đối với Sa-môn và Bà-la-
môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điều làm ô nhiễm này, các Sa-môn và Bà-la-
môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi.’ Này các đạo 
hữu, đức Thế Tôn đã nói điều ấy, đấng Thiện Thệ đã nói điều ấy, rồi bậc Đạo 
Sư còn nói thêm điều này nữa:  
 

‘Có những Sa-môn và Bà-la-môn bị ô nhiễm bởi ái dục và sân, là những 
người bị che áng bởi vô minh, có sự thỏa thích ở các hình dáng đáng yêu.  
 

Họ uống rượu, men say, theo đuổi việc đôi lứa, thích thú bạc và vàng, 
họ là những kẻ ngu si tăm tối.  
 

Có những Sa-môn và Bà-la-môn sống bằng tà mạng. Những sự ô nhiễm 
này đã được nói lên bởi đức Phật, là vị thân quyến của mặt trời.  
 

Những Sa-môn và Bà-la-môn đã bị ô nhiễm bởi những ô nhiễm ấy thì 
không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi, không trong 
sạch, có nhiễm bụi, như là loài thú.  
 

Bị bao phủ bởi bóng đêm, họ là những nô lệ của tham ái, là những kẻ bị 
(tham ái) dẫn đi, họ làm tăng trưởng nghĩa địa kinh hoàng, họ bám lấy sự 
tái sanh lần nữa.’ 
 
 
 
 

Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ Pháp là: ‘Pháp,’ phi Luật là: ‘Phi Luật,’ Luật là: ‘Luật.’  
 
 
 

5. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ đức Thế Tôn ngự tại thành 
Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Này các đạo hữu, vào lúc 
bấy giờ, trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi hậu 
cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: ‘Vàng bạc được cho phép đối 
với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa-
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc.’ Này các đạo hữu, vào lúc bấy giờ vị thôn 
trưởng Maṇicūḷaka đang ngồi trong nhóm người ấy.  
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Atha kho āvuso maṇicūḷako gāmaṇī taṃ parisaṃ etadavoca: ‘Mā ayyo1 
evaṃ avacuttha. Na kappati samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ jātarūparajataṃ. 
Na sādiyanti samaṇā sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Na paṭigaṇhanti samaṇā 
sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Nikkhittamaṇisuvaṇṇā samaṇā sakyaputtiyā 
apetajātarūparajatā ’ti. Asakkhi kho āvuso maṇicūḷako gāmaṇī taṃ parisaṃ 
saññāpetuṃ.  
 
 

6. Atha kho āvuso maṇicūḷako gāmaṇī taṃ parisaṃ saññāpetvā yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āvuso maṇicūḷako gāmaṇī 
bhagavantaṃ etadavoca: “Idha bhante rājantepure rājaparisāyaṃ 
sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarā2 kathā udapādi: ‘Kappati 
samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ jātarūparajataṃ. Sādiyanti samaṇā 
sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Paṭigaṇhanti3 samaṇā sakyaputtiyā 
jātarūparajatan ’ti. Evaṃ vutte ahaṃ taṃ bhante parisaṃ etadavocaṃ: ‘Mā 
ayyo1 evaṃ avacuttha. Na kappati samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ 
jātarūparajataṃ. Na sādiyanti samaṇā sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Na 
paṭigaṇhanti samaṇā sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Nikkhittamaṇisuvaṇṇā 
samaṇā sakyaputtiyā apetajātarūparajatā ’ti. Asakkhiṃ kho ahaṃ bhante 
taṃ parisaṃ saññāpetuṃ. Kaccāhaṃ bhante evaṃ vyākaramāno vuttavādī 
ceva bhagavato homi. Na ca bhagavantaṃ abhūtena abbhācikkhāmi. 
Dhammassa cānudhammaṃ4 vyākaromi. Na ca koci sahadhammiko 
vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchatī ”ti?  

 
“Taggha tvaṃ gāmaṇi evaṃ vyākaramāno vuttavādī ceva me ahosi.5 Na ca 

maṃ abhūtena abbhācikkhasi. Dhammassa cānudhammaṃ3 vyākarosi. Na 
ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchati. Na hi 
gāmaṇi kappati samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ jātarūparajataṃ. Na sādiyanti 
samaṇā sakyaputtiyā jātarūparajataṃ. Na paṭigaṇhanti samaṇā sakyaputtiyā 
jātarūparajataṃ. Nikkhittamaṇisuvaṇṇā samaṇā sakyaputtiyā apetajāta-
rūparajatā ’ti. Yassa kho gāmaṇī jātarūparajataṃ kappati, pañcapi tassa 
kāmaguṇā kappanti.6 Yassa pañcakāmaguṇā kappanti, ekaṃsenetaṃ7 
gāmaṇi dhāreyyāsi assamaṇadhammo asakyaputtiyadhammo ’ti. Apicāhaṃ 
gāmaṇi evaṃ vadāmi: Tiṇaṃ tiṇatthikena pariyesitabbaṃ. Dāruṃ8 
dārutthikena pariyesitabbaṃ. Sakaṭaṃ sakaṭatthikena pariyesitabbaṃ. 
Puriso purisatthikena pariyesitabbo. Natvevāhaṃ gāmaṇi kenaci pariyāyena 
jātarūparajataṃ sāditabbaṃ pariyesitabban ti vadāmī ’ti.  

 
Evaṃvādī kirāhaṃ āyasmante upāsake saddhe pasanne akkosāmi 

paribhāsāmi appasādaṃ karomi. Sohaṃ adhammaṃ ‘adhammo ’ti vadāmi, 
dhammaṃ ‘dhammo ’ti vadāmi, avinayaṃ ‘avinayo ’ti vadāmi, vinayaṃ 
‘vinayo ’ti vadāmi.  
                                                   
1 ayyā - Ma, Syā.     5 vuttavādī ceva me hosi - Syā;  
2 ayamantara - Ma.        vuttavādī ceva hosi - PTS. 
3 paṭiggaṇhanti - Ma, Syā.    6 pañcapi kāmaguṇā tassa kappanti - Syā. 
4 dhammassa vā anudhammaṃ - PTS.  7 ekaṃsena - PTS.  8 dāru - Ma.  
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Này các đạo hữu, khi ấy vị thôn trưởng Maṇicūḷaka đã nói với nhóm 
người ấy điều này: ‘Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không được cho 
phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng 
bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã 
từ bỏ ngọc ma-ṇi và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.’ Này các đạo hữu, vị thôn 
trưởng Maṇicūḷaka đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy.  
 
 

6. Này các đạo hữu, sau đó, khi đã thuyết phục được nhóm người ấy vị 
thôn trưởng Maṇicūḷaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Này các đạo hữu, khi đã ngồi xuống 
một bên vị thôn trưởng Maṇicūḷaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, ở đây trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi 
hậu cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: ‘Vàng bạc được cho phép 
đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa-
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc.’ Bạch ngài, được nói như vậy, con đã nói 
với nhóm người ấy điều này: ‘Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không 
được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không 
thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa-
môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.’ Bạch 
ngài, con đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy. Bạch ngài, trong khi 
nói như thế, có phải con là người đã nói đúng lời của đức Thế Tôn và con 
không vu khống đức Thế Tôn một cách sai trái? Có phải con đã nói theo lý lẽ 
của Giáo Pháp? Và có phải người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng theo 
Giáo Pháp, không rơi vào vị thế bị chê trách?”  
 
 

- “Này Thôn trưởng, đúng vậy. Trong khi nói như thế, ngươi là người đã 
nói đúng lời của ta và ngươi không vu khống ta một cách sai trái. Ngươi đã 
nói theo lý lẽ của Giáo Pháp và người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng 
theo Giáo Pháp, không rơi vào vị thế đáng bị chê trách. Này Thôn trưởng, bởi 
vì vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử, các Sa-môn 
Thích tử không thích thú vàng bạc, các Sa-môn Thích tử không thọ nhận 
vàng bạc, các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa 
vàng bạc. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào vàng bạc là được phép thì đối với 
kẻ ấy năm phần dục lạc cũng là được phép. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào 
năm phần dục lạc là được phép thì ngươi có thể nắm chắc về điều này là: 
‘Không phải là pháp của Sa-môn, không phải là pháp của Thích tử.’ Này 
Thôn trưởng, và ta còn nói như vầy: Người mong muốn cỏ thì tầm cầu cỏ, 
người mong muốn củi thì tầm cầu củi, người mong muốn xe cộ thì tầm cầu 
xe cộ, người mong muốn đàn ông thì tầm cầu đàn ông. Này Thôn trưởng, 
nhưng ta không có nói rằng: ‘Bằng bất cứ phương tiện gì, vàng bạc nên được 
thích thú, nên được tầm cầu.’  
 
 

Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ Pháp là: ‘Pháp,’ phi Luật là: ‘Phi Luật,’ Luật là: ‘Luật.’  
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7. Ekamidaṃ āvuso samayaṃ bhagavā tattheva1 rājagahe āyasmantaṃ 
upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha jātarūparajataṃ paṭikkhipi sikkhāpadaṃ 
ca paññāpesi. Evaṃvādī kirāhaṃ āyasmante upāsake saddhe pasanne 
akkosāmi, paribhāsāmi, appasādaṃ karomi sohaṃ adhammaṃ ‘adhammo ’ti 
vadāmi, dhammaṃ ‘dhammo ’ti vadāmi, avinayaṃ ‘avinayo ’ti vadāmi, 
vinayaṃ ‘vinayo ’ti vadāmī ”ti. Evaṃ vutte vesālikā upāsakā āyasmantaṃ 
yasaṃ kākaṇḍakaputtaṃ etadavocuṃ: “Ekova bhante ayyo yaso 
kākaṇḍakaputto samaṇo sakyaputtiyo. Sabbevime assamaṇā asakyaputtiyā. 
Vasatu bhante ayyo yaso kākaṇḍakaputto vesāliyaṃ. Mayaṃ ayyassa yasassa 
kākaṇḍakaputtassa ussukkaṃ karissāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānan ”ti. Atha kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto 
vesālike upāsake saññāpetvā anudūtena bhikkhunā saddhiṃ ārāmaṃ 
agamāsi.  
 
 
 
 
 
 

8. Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū anudūtaṃ bhikkhuṃ 
pucchiṃsu: “Khamāpitā āvuso yasena kākaṇḍakaputtena vesālikā upāsakā 
”ti? “Upāsakehi pāpikā no āvuso katā.2 Ekova yaso kākaṇḍakaputto samaṇo 
sakyaputtiyo kato. Sabbeva mayaṃ assamaṇā asakyaputtiyā katā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū: “Ayaṃ āvuso yaso 
kākaṇḍakaputto amhehi asammato gihīnaṃ pakāsesi. Handassa mayaṃ 
ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa ukkhepanīyakammaṃ kattukāmā 
sannipatisuṃ. Atha kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto vehāsaṃ 
abbhuggantvā kosambiyaṃ paccuṭṭhāsi. Atha kho āyasmā yaso 
kākaṇḍakaputto pāveyyakānañca3 avantidakkhiṇāpathakānañca 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi: “Āgacchantu āyasmantā imaṃ 
adhikaraṇaṃ ādiyissāma, pure4 adhammo dippati dhammo paṭibāhīyati, 
avinayo dippati vinayo paṭibāhīyati, pure adhammavādino balavanto honti 
dhammavādino dubbalā honti, avinayavādino balavanto honti vinayavādino 
dubbalā hontī ”ti. Tena kho pana samayena āyasmā sambhūto sāṇavāsī 
ahogaṅge pabbate paṭivasati. Atha kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto yena 
ahogaṅgā pabbato yenāyasmā sambhūto sāṇavāsī tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sambhūtaṃ sāṇavāsiṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto 
āyasmantaṃ sambhūtaṃ sāṇavāsiṃ etadavoca:  

                                                   
1 tattheva - Ma ūnaṃ.   3 pāṭheyyakānañca - Syā, PTS.               4 yāva pure - Syā.  
2 upāsakehi pāpikaṃ no āvuso kataṃ - Ma, Syā; pāpikaṃ no āvuso kataṃ - Ma, PTS. 
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7. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, ở ngay chính nơi ấy tại thành 
Rājagaha đức Thế Tôn đã từ chối vàng bạc và quy định điều học có liên quan 
đến đại đức Upananda dòng dõi Sakya. Có lời nói như vầy: “Nghe nói tôi quở 
trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo 
(trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi Pháp,’ Pháp là: ‘Pháp,’ phi Luật là: 
‘Phi Luật,’ Luật là: ‘Luật.’” Khi được nói như thế, các cư sĩ ở Vesāli đã nói với 
đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka điều này: - “Thưa ngài, chỉ có một mình 
ngài đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka là Sa-môn Thích tử, chính tất cả 
các vị kia đều không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử. Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka hãy ngụ tại Vesāli. Chúng tôi sẽ nỗ 
lực về vật dụng là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh đối với ngài đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka.” Sau đó, khi đã khiến 
cho các cư sĩ ở Vesāli nhận thức được, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka 
với vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đã trở về tu viện.  
 
 
 
 
 

8. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli đã hỏi vị tỳ khưu sứ giả cùng 
đi rằng: - “Này sư đệ, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã yêu cầu các cư 
sĩ ở Vesāli thứ lỗi chưa vậy?” - “Chúng ta gặp điều xúi quẩy với các cư sĩ rồi. 
Chỉ một mình Yasa con trai của Kākaṇḍaka được xem là Sa-môn Thích tử. 
Còn chính tất cả chúng ta đã bị xem không phải là Sa-môn, không phải là 
Thích tử.”  
 
 
 
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli (đã bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, Yasa con trai của Kākaṇḍaka này chưa được chúng ta chỉ định đã giảng 
giải cho hàng tại gia, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo đối với vị 
ấy.” Họ đã tụ họp lại với ý định thực hiện hành sự án treo đối với vị ấy. Khi 
ấy, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã bay lên không trung và xuất hiện 
ở Kosambi. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu ở Pāvā, Avanti, và khu vực phía nam (nói rằng): “Xin các 
đại đức hãy đến, chúng ta cần nắm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi 
Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Sambhūta 
Sāṇavāsī đang ngụ tại núi Ahogaṅga. Khi ấy, đại đức Yasa con trai của 
Kākaṇḍaka đã đi đến núi Ahogaṅga gặp đại đức Sambhūta Sāṇavāsī, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Sambhūta Sāṇavāsī rồi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã nói với đại đức 
Sambhūta Sāṇavāsī điều này:  
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“Ime bhante vesālikā vajjiputtakā bhikkhū vesāliyaṃ dasavatthūni 
dīpenti: ‘Kappati siṅgiloṇakappo, kappati dvaṅgulakappo, kappati 
gāmantarakappo, kappati āvāsakappo, kappati anumatikappo, kappati 
āciṇṇakappo, kappati amathitakappo, kappati jalogi pātuṃ,1 kappati 
adasakaṃ nisīdanaṃ, kappati jātarūparajatan ’ti. Handa mayaṃ bhante 
imaṃ adhikaraṇaṃ ādiyissāma2 pure adhammo dippati dhammo 
paṭibāhīyati, avinayo dippati vinayo paṭibāhīyati, pure adhammavādino 
balavanto honti dhammavādino dubbalā honti avinayavādino balavanto 
honti vinayavādino dubbalā hontī ”ti. “Evamāvuso ”ti kho āyasmā sambhūto 
sāṇavāsī āyasmato yasassa kākaṇḍakaputtassa paccassosi.  
 
 
 
 

9. Atha kho saṭṭhimattā pāveyyakā3 bhikkhū sabbe āraññikā,4 sabbe 
piṇḍapātikā, sabbe paṃsukūlikā, sabbe tecīvarikā, sabbeva arahanto 
ahogaṅge pabbate sannipatiṃsu. Aṭṭha-asītimattā5 avanti dakkhiṇāpathakā 
bhikkhū appekacce āraññikā,4 appekacce piṇḍapātikā, appekacce 
paṃsukūlikā, appekacce tecīvarikā sabbeva arahanto ahogaṅge pabbate 
sannipatiṃsu.  
 
 

 
Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ mantayamānānaṃ etadahosi: “Idaṃ 

kho adhikaraṇaṃ kakkhaḷañca vālañca. Kathaṃ nu kho mayaṃ pakkhaṃ 
labheyyāma yena mayaṃ imasmiṃ adhikaraṇe balavantatarā assāmā ”ti? 
Tena kho pana samayena āyasmā revato soreyye paṭivasati bahussuto 
āgatāgamo dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī 
lajjī kukkuccako sikkhākāmo. Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Ayaṃ kho āyasmā revato soreyye paṭivasati bahussuto āgatāgamo 
dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī 
kukkuccako sikkhākāmo sace mayaṃ āyasmantaṃ revataṃ pakkhaṃ 
labhissāma6 evaṃ mayaṃ imasmiṃ adhikaraṇe balavantatarā assāmā ”ti.  
 
 

 
Assosi kho āyasmā revato dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkanta-

mānusikāya therānaṃ bhikkhūnaṃ mantayamānānaṃ sutvānassa 
etadahosi: “Idaṃ kho adhikaraṇaṃ kakkhaḷañca vālañca. Na kho metaṃ 
patirūpaṃ yohaṃ evarūpe adhikaraṇe osakkeyyaṃ. Idāni ca pana te bhikkhū 
āgacchissanti. Sohaṃ tehi ākiṇṇo na phāsuṃ7 gamissāmi. Yannūnāhaṃ 
paṭigacceva gaccheyyan ”ti. Atha kho āyasmā revato soreyyā saṅkassaṃ 
agamāsi.  
                                                   
1 jalogiṃ pātuṃ - Ma, Syā.   5 aṭṭhāsītimattā - Ma, PTS; asītimattā - Syā. 
2 ādiyāma - Syā.    6 labheyyāma - PTS. 
3 pāṭheyyakā - Syā, PTS .  7 na phāsu gamissāmi - Ma;  
4 āraññakā - Syā, PTS.     na phāsuṃ viharissāmi - Syā. 
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- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji này ở Vesāli truyền bá trong 
thành Vesāli mười sự việc: ‘Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được 
phép, quy định hai ngón tay là được phép, quy định trong làng là được phép, 
quy định về chỗ trú ngụ là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được 
phép, quy định theo tập quán là được phép, quy định chưa được khuấy là 
được phép, quy định uống nước trái cây lên men là được phép, quy định vật 
lót ngồi không có viền quanh là được phép, vàng bạc là được phép.’ Thưa 
ngài, vậy chúng ta sẽ nắm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi Pháp phát 
triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và Luật bị bỏ 
quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những người nói 
về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh và những 
người nói về Luật yếu đi.” - “Này đại đức, đúng vậy.” Đại đức Sambhūta 
Sāṇavāsī đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka.  
 
 
 

9. Sau đó, các tỳ khưu ở Pāvā có số lượng sáu mươi vị tất cả là những vị 
sống trong rừng, tất cả là những vị hành hạnh khất thực, tất cả là những vị 
mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, tất cả là những vị chỉ sử dụng ba y, chính 
tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi Ahogaṅga. Các tỳ khưu ở Avanti 
và khu vực phía nam có số lượng tám mươi tám vị, một số vị sống trong rừng, 
một số vị hành hạnh khất thực, một số vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, 
một số vị chỉ sử dụng ba y, chính tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi 
Ahogaṅga.  
 

 
Khi ấy, trong lúc các tỳ khưu trưởng lão hội ý, điều này đã khởi lên: 

“Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Làm thế nào chúng ta có thể đạt 
được nhóm, nhờ thế trong sự tranh tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh 
hơn?” Vào lúc bấy giờ, đại đức Revata ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh 
điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu 
đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý rằng: “Chính vị đại 
đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh 
nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
chúng ta sẽ đạt được đại đức Revata chung nhóm, như thế trong sự tranh 
tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh hơn.”  
 

 
Trong khi các tỳ khưu trưởng lão đang hội ý, đại đức Revata nhờ vào 

Thiên nhĩ thông thanh tịnh vượt trội loài người đã nghe được, sau khi nghe 
được đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Điều 
không thích đáng cho ta là việc ta lại tránh né các sự tranh tụng như thế này. 
Và rồi đây, các vị tỳ khưu ấy sẽ đi đến, bị lấn cấn bởi các vị ấy, ta đây sẽ đi 
không thoải mái. Hay là ta nên đi trước?” Khi ấy, đại đức Revata từ Soreyya 
đã đi đến Saṅkassa.  
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10. Atha kho therā bhikkhū soreyyaṃ gantvā pucchiṃsu: “Kahaṃ āyasmā 
revato ”ti? Te evamāhaṃsu: “Esāyasmā revato saṅkassaṃ gato ”ti. Atha kho 
āyasmā revato saṅkassā kaṇṇakujjaṃ agamāsi. Atha kho therā bhikkhū 
saṅkassaṃ gantvā pucchiṃsu: “Kahaṃ āyasmā revato ”ti? Te evamāhaṃsu: 
“Esāyasmā revato kaṇṇakujjaṃ gato ”ti. Atha kho āyasmā revato kaṇṇakujjā 
udumbaraṃ agamāsi. Atha kho therā bhikkhū kaṇṇakujjaṃ gantvā 
pucchiṃsu: “Kahaṃ āyasmā revato ”ti? Te evamāhaṃsu: “Esāyasmā revato 
udumbaraṃ gato ”ti. Atha kho āyasmā revato udumbarā aggaḷapuraṃ 
agamāsi. Atha kho therā bhikkhū udumbaraṃ gantvā pucchiṃsu: “Kahaṃ 
āyasmā revato ”ti? Te evamāhaṃsu: “Esāyasmā revato aggaḷapuraṃ gato ”ti. 
Atha kho āyasmā revato aggaḷapurā sahajātiṃ agamāsi. Atha kho therā 
bhikkhū aggaḷapuraṃ gantvā pucchiṃsu: “Kahaṃ āyasmā revato ”ti? Te 
evamāvaṃsu: “Esāyasmā revato sahajātiṃ gato ”ti. Atha kho therā bhikkhū 
āyasmantaṃ revataṃ sahajātiyā1 sambhāvesuṃ.  
 
 
 

 
11. Atha kho āyasmā sambhūto sāṇavāsī āyasmantaṃ yasaṃ 

kākaṇḍakaputtaṃ etadavoca: “Ayaṃ āvuso āyasmā revato bahussuto 
āgatāgamo dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī 
lajjī kukkuccako sikkhākāmo sace mayaṃ āyasmantaṃ revataṃ pañhaṃ 
pucchissāma paṭibalo āyasmā revato ekeneva pañhena sakalampi rattiṃ 
vītināmetuṃ. Idāni ca panāyasmā revato antevāsikaṃ2 sarabhāṇakaṃ 
bhikkhuṃ ajjhesissati. So tvaṃ tassa bhikkhuno sarabhaññapariyosāne 
āyasmantaṃ revataṃ upasaṅkamitvā imāni dasavatthūni puccheyyāsī ”ti.  
 
 
 

 
“Evam bhante ”ti kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto āyasmato 

sambhūtassa sāṇavāsissa paccassosi. Atha kho āyasmā revato antevāsikaṃ 
sarabhāṇakaṃ bhikkhuṃ ajjhesi. Atha kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto 
tassa bhikkhuno sarabhaññapariyosāne yenāyasmā revato tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ revataṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā yaso kākaṇḍakaputto āyasmantaṃ revataṃ 
etadavoca:  
 
 
 

 
12. i. “Kappati bhante siṅgiloṇakappo ”ti. “Ko so āvuso siṅgiloṇakappo ”ti. 

“Kappati bhante siṅginā loṇaṃ pariharituṃ, yattha aloṇikaṃ3 bhavissati 
tattha paribhuñjissāmī ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti.  

                                                   
1 sahajātiyaṃ - Ma.  2 antevāsiṃ - Syā.  3 aloṇakaṃ - Ma, PTS. 
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10. Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Soreyya hỏi rằng: - “Đại 
đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã 
đi Saṅkassa rồi.” Rồi đại đức Revata từ Saṅkassa đã đi Kaṇṇakujja. Sau đó, 
các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Saṅkassa hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở 
đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Kaṇṇakujja 
rồi.” Rồi đại đức Revata từ Kaṇṇakujja đã đi Udumbara. Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão đã đi đến Kaṇṇakujja hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các 
người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Udumbara rồi.” Rồi đại 
đức Revata từ Udumbara đã đi thành phố Aggaḷa. Sau đó, các tỳ khưu trưởng 
lão đã đi đến Udumbara hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi thành phố Aggaḷa rồi.” Rồi đại đức 
Revata từ thành phố Aggaḷa đã đi Sahajāti. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã 
đi đến thành phố Aggaḷa hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Sahajāti rồi.” Rồi các tỳ khưu 
trưởng lão đã gặp được đại đức Revata ở Sahajāti.  
 
 
 
 

11. Khi ấy, đại đức Sambhūta Sāṇavāsī đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kākaṇḍaka điều này: - “Này sư đệ, đại đức Revata này là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta hỏi đại đức Revata câu hỏi, đại đức Revata 
có khả năng trình bày trọn đêm chỉ với một câu hỏi ấy. Và giờ đây, đại đức 
Revata sẽ gọi vị tỳ khưu đệ tử chuyên đọc tụng về âm từ. Khi chấm dứt phần 
đọc tụng về âm từ của vị tỳ khưu ấy, chính sư đệ nên đi đến gặp đại đức 
Revata và hỏi về mười sự việc ấy.”  
 
 
 
 

- “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã trả lời 
đại đức Sambhūta Sāṇavāsī. Khi ấy, đại đức Revata đã gọi vị tỳ khưu đệ tử 
chuyên đọc tụng về âm từ. Vào lúc chấm dứt phần đọc tụng về âm từ của vị tỳ 
khưu ấy, khi ấy đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã đi đến gặp đại đức 
Revata, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Revata rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka đã nói với đại 
đức Revata điều này:  
 
 
 
 

12. i. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bằng ống sừng (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2             Sattasatikakkhandhakaṃ 

 580

ii. “Kappati bhante dvaṅgulakappo ”ti. “Ko so āvuso dvaṅgulakappo ”ti. 
“Kappati bhante dvaṅgulāya chāyāya vītivattāya vikāle bhojanaṃ bhuñjitun 
”ti. “Nāvuso kappatī ”ti.  
 

iii. “Kappati bhante gāmantarakappo ”ti. “Ko so āvuso gāmantara-kappo 
”ti. “Kappati bhante ‘idāni gāmantaraṃ gamissāmī ’ti bhuttāvinā pavāritena 
anatirittaṃ bhojanaṃ bhuñjitun ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti.  
 

iv. “Kappati bhante āvāsakappo ”ti. “Ko so āvuso āvāsakappo ”ti. “Kappati 
bhante sambahulā āvāsā samānasīmā nānuposathaṃ kātun ”ti. “Nāvuso 
kappatī ”ti.  
 

v. “Kappati bhante anumatikappo ”ti. “Ko so āvuso anumatikappo ”ti? 
“Kappati bhante vaggena saṅghena kammaṃ kātuṃ āgate bhikkhū 
anujānissāmā ”ti.1 “Nāvuso kappatī ”ti.  
 

vi. “Kappati bhante āciṇṇakappo ”ti? “Ko so āvuso āciṇṇakappo ”ti. 
“Kappati bhante ‘idaṃ me upajjhāyena ajjhāciṇṇaṃ idaṃ me ācariyena 
ajjhāciṇṇan ’ti taṃ ajjhācaritun ”ti.2 “Āciṇṇakappo kho āvuso ekacco kappati 
ekacco na kappatī ”ti.  
 

vii. “Kappati bhante amathitakappo ”ti. “Ko so āvuso amathitakappo ”ti. 
“Kappati bhante yaṃ taṃ khīraṃ khīrabhāvaṃ vijahitaṃ asampattaṃ 
dadhibhāvaṃ taṃ bhuttāvinā3 pavāritena anatirittaṃ pātun ”ti. “Nāvuso 
kappatī ”ti.  
 

viii. “Kappati bhante jalogi pātun ”ti.4 “Ko so āvuso jalogī ”ti.5 “Kappati 
bhante yā sā surā asuttā6 asampattā majjabhāvaṃ taṃ pātun ”ti. “Nāvuso 
kappatī ”ti.  
 

ix. “Kappati bhante adasakaṃ nisīdanan ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti.  
 

x. “Kappati bhante jātarūparajatan ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti.  
 

“Ime kho bhante vesālikā vajjiputtakā bhikkhū vesāliyaṃ imāni 
dasavatthūni dīpenti. Handa mayaṃ bhante imaṃ adhikaraṇaṃ ādiyāma,7 
pure adhammo dippati dhammo paṭibāhīyati, avinayo dippati vinayo 
paṭibāhīyati, pure adhammavādino balavanto honti dhammavādino dubbalā 
honti, avinayavādino balavanto honti vinayavādino dubbalā hontī ”ti. 
“Evamāvuso ”ti kho āyasmā revato āyasmato yasassa kākaṇḍakaputtassa 
paccassosi.  
 

Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 anumānessāmā ti - Ma, Syā; anujānessāmā ti - PTS. 
2 idaṃ me ācariyena ajjhāciṇṇaṃ - Ma, PTS, iti saddo natthi. 
3 dadhibhāvaṃ bhuttāvinā - Syā, PTS.    6 yā sā surā āsutā - Ma, Syā;  
4 jalogiṃ pātun ti - Ma, Syā.        yā sā surā āsurātā - PTS. 
5 kā sā āvuso jalogī ti - Ma, Syā.     7 ādiyissāma - Ma, PTS. 
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ii. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là thọ dụng vật thực sái giờ khi 
bóng nắng mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép 
không?” - “Này sư đệ, không được phép.”  
 

iii. - “Thưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực 
(nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng’ rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.”  
 

iv. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định về chỗ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài, là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lễ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.”  
 

v. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.”  
 

vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): ‘Điều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta’ rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.”  
 

vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.”  
 

viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 
“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là loại rượu vừa mới 
lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có được 
phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.”  
 

ix. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 
phép?” - “Này sư đệ, không được phép.”  
 

x. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.”  
 

- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ấy ở Vesāli truyền bá trong thành 
Vesāli mười sự việc này. Thưa ngài, chúng ta hãy nắm lấy sự tranh tụng này 
trước khi điều phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi 
Luật phát triển và Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở 
nên mạnh và những người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi 
Luật trở nên mạnh và những người nói về Luật yếu đi.” - “Này sư đệ, đúng 
vậy.” Đại đức Revata đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kākaṇḍaka.  
 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 
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DUTIYABHĀṆAVĀRAṂ  
 

13. Assosuṃ kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū: “Yaso kira kākaṇḍaka-
putto imaṃ1 adhikaraṇaṃ ādiyitukāmo pakkhaṃ pariyesati. Labhati ca kira 
pakkhan ”ti. Atha kho vesālikānaṃ vajjiputtakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Idaṃ kho adhikaraṇaṃ kakkhaḷañca vālañca. Kannu kho2 mayaṃ pakkhaṃ 
labheyyāma yena mayaṃ imasmiṃ adhikaraṇe balavantatarā assāmā ”ti. 
Atha kho vesālikānaṃ vajjiputtakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Ayaṃ kho 
āyasmā revato bahussuto āgatāgamo dhammadharo vinayadharo 
mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo. Sace 
mayaṃ āyasmantaṃ revataṃ pakkhaṃ labheyyāma evaṃ mayaṃ imasmiṃ 
adhikaraṇe balavantatarā assāmā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū pahūtaṃ sāmaṇakaṃ 
parikkhāraṃ paṭiyādesuṃ pattampi cīvarampi nisīdanampi sūcigharampi 
kāyabandhanampi parissāvanampi dhammakarakampi. Atha kho vesālikā 
vajjiputtakā bhikkhū taṃ sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ ādāya nāvāya sahajātiṃ 
ujjaviṃsu. Nāvāya paccorohitvā aññatarasmiṃ rukkhamūle bhattavissaggaṃ 
karonti.  
 
 
 
 
 
 

14. Atha kho āyasmato sāḷhassa rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso 
parivitakko udapādi: “Ko nu kho dhammavādino pācīnakā vā bhikkhū 
pāveyyakā vā ”ti? Atha kho āyasmato sāḷhassa dhammañca vinayañca3 
paccavekkhantassa etadahosi: “Adhammavādino pācīnakā bhikkhū 
dhammavādino pāveyyakā bhikkhū ”ti. Atha kho aññatarā suddhāvāsakāyikā 
devatā āyasmato sāḷhassa cetasā ceto parivitakkamaññāya seyyathāpi nāma 
balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ 
sammiñjeyya evameva suddhāvāsesu devesu antarahitā āyasmato sāḷhassa 
pamukhe4 pāturahosi. Atha kho sā devatā āyasmantaṃ sāḷhaṃ etadavoca: 
“Sādhu sādhu5 bhante sāḷha, adhammavādino6 pācīnakā bhikkhū 
dhammavādino7 pāveyyakā bhikkhū. Tena hi bhante sāḷha, yathā dhammo 
tathā tiṭṭhāhī ”ti. “Pubbepi cāhaṃ8 devate etarahi ca yathā dhammo tathā 
ṭhito. Api cāhaṃ na tāva diṭṭhiṃ āvīkaromi. Appevanāma9 maṃ imasmiṃ 
adhikaraṇe sammanneyyā ”ti.  

                                                   
1 idaṃ - Ma.      5 sādhu bhante - Ma, PTS. 
2 kaṃ nu kho - Ma, Syā.     6 adhammavādī - Ma, PTS. 
3 vinayañca cetasā paccavekkhantassa - Ma.  7 dhammavādī - Ma, PTS.  
4 sammukhe - Ma, Syā, PTS. 8 pubbe cāhaṃ Syā, PTS.  9 app eva - PTS. 
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TỤNG PHẨM THỨ NHÌ:  
 

13. Các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli đã nghe rằng: “Nghe nói Yasa con 
trai của Kākaṇḍaka có ý định nắm lấy sự tranh tụng này nên tầm cầu phe 
nhóm, và nghe nói đã đạt được phe nhóm.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji 
ở Vesāli đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Người 
nào mà chúng ta có thể đạt được chung nhóm, nhờ thế chúng ta trong sự 
tranh tụng này sẽ là lực lượng mạnh hơn?” Rồi các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesāli đã khởi ý điều này: “Chính vị đại đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị 
nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, 
rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm 
nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta có thể đạt được đại 
đức Revata chung nhóm, như thế chúng ta trong sự tranh tụng này sẽ là lực 
lượng mạnh hơn.”  
 
 
 
 
 

 
Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli đã chuẩn bị nhiều vật dụng cần 

thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt 
lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường. Sau đó, các tỳ khưu dòng 
dõi Vajji ở Vesāli đã mang theo vật dụng cần thiết cho Sa-môn ấy đáp thuyền 
ngược giòng đi Sahajāti. Sau khi rời thuyền, họ thực hiện việc chia phần thức 
ăn ở gốc cây nọ.  
 
 
 
 
 

 
14. Khi ấy, đại đức Sāḷha trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng đã có tư 

tưởng suy tầm khởi lên như vầy: “Những ai là người nói đúng Pháp, các tỳ 
khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pāvā?” Sau đó, đại đức Sāḷha 
trong khi quán xét về Pháp và Luật đã khởi ý điều này: “Các tỳ khưu ở về 
hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pāvā là các vị nói đúng 
Pháp.” Khi ấy, có vị Trời nọ ở cõi Tịnh Cư dùng tâm biết được tư tưởng suy 
tầm của đại đức Sāḷha, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi 
ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương 
tợ y như thế, vị ấy đã biến mất giữa chư Thiên ở cõi Tịnh Cư và hiện ra trước 
mặt đại đức Sāḷha. Khi ấy, vị Trời ấy đã nói với đại đức Sāḷha điều này: - 
“Thưa ngài Sāḷha, đúng vậy. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi 
Pháp, các tỳ khưu ở Pāvā là các vị nói đúng Pháp. Thưa ngài Sāḷha, chính vì 
điều ấy ngài hãy duy trì theo đúng Pháp.” - “Này vị Trời, ngay cả trước đây và 
bây giờ ta luôn duy trì theo đúng Pháp; nhưng ta không bộc lộ quan điểm cho 
đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.”  
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15. Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū taṃ sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ 
ādāya yenāyasmā revato tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ 
revataṃ etadavocuṃ: “Paṭigaṇhātu bhante thero sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ 
pattampi cīvarampi nisīdanampi sūcigharampi kāyabandhanampi 
parissāvanampi dhammakarakampī ”ti. “Alaṃ āvuso, paripuṇṇaṃ me 
pattacīvaran ”ti na icchi paṭiggahetuṃ.  
 
 
 
 
 

Tena kho pana samayena uttaro nāma bhikkhu vīsati vasso āyasmato 
revatassa upaṭṭhāko hoti. Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū yenāyasmā 
uttaro tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ uttaraṃ 
etadavocuṃ: “Paṭigaṇhātu āyasmā uttaro sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ pattampi 
cīvarampi nisīdanampi sūcigharampi kāyabandhanampi parissāvanampi 
dhammakarakampī ”ti. “Alaṃ āvuso paripuṇṇaṃ me pattacīvaran ”ti na 
icchi paṭiggahetuṃ.  
 
 
 
 
 

“Manussā kho āvuso uttara, bhagavato sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ 
upanāmenti. Sace bhagavā paṭigaṇhāti teneva te attamanā honti.1 No ce 
bhagavā paṭigaṇhāti āyasmato ānandassa2 upanāmenti: ‘Paṭigaṇhātu bhante 
thero sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ, yathā bhagavatā paṭiggahito evameva so3 
bhavissatī ’ti. Paṭigaṇhātu āyasmā uttaro sāmaṇakaṃ parikkhāraṃ. Yathā 
therena paṭiggahito evameva so bhavissatī ”ti.  
 
 
 
 
 

16. Atha kho āyasmā uttaro vesālikehi vajjiputtakehi bhikkhūhi 
nippīḷiyamāno ekaṃ cīvaraṃ aggahesi. “Vadeyyāthāvuso yenattho ”ti.4 
“Ettakaṃ āyasmā uttaro theraṃ vadetu: ‘Ettakaṃ5 bhante thero 
saṅghamajjhe vadetu: Puratthimesu janapadesu buddhā bhagavanto 
uppajjanti. Dhammavādino pācīnakā bhikkhū adhammavādino pāveyyakā 
bhikkhū ’”ti. “Evamāvuso ”ti kho āyasmā uttaro vesālikānaṃ 
vajjiputtakānaṃ bhikkhūnaṃ paṭissutvā yenāyasmā revato tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ revataṃ etadavoca: “Ettakaṃ bhante thero 
saṅghamajjhe vadetu: ‘Puratthimesu janapadesu buddhā bhagavanto 
uppajjanti. Dhammavādino pācīnakā bhikkhū adhammavādino pāveyyakā 
bhikkhū ’”ti.  

                                                   
1 teneva attamanā honti - Ma.   3 evam eso - PTS. 5 ettakañca - Ma. 
2 āyasmato ca ānandassa - Syā.   4 vadeyyātha āvuso yena attho ti - Ma, Syā. 
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15. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli sau khi cầm lấy số vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn ấy đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói với 
đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt 
lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. 
Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn thọ nhận.  
 
 
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu được hai mươi năm tên Uttara là thị giả của 
đại đức Revata. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli đã đi đến gặp đại 
đức Uttara, sau khi đến đã nói với đại đức Uttara điều này: - “Xin đại đức 
Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật 
lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông 
thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn 
thọ nhận.  
 
 
 
 
 

- “Này đại đức Uttara, dân chúng thường dâng vật dụng cần thiết cho Sa-
môn đến đức Thế Tôn. Nếu đức Thế Tôn thọ nhận, chính vì điều ấy họ trở 
nên hoan hỷ. Nếu đức Thế tôn không thọ nhận, họ dâng đến đại đức Ānanda: 
‘Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là 
bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thắt lưng, đồ lọc nước, và 
bình đựng nước. Như thế sẽ xem như vật ấy đã được đức Thế Tôn thọ lãnh.’ 
Xin đại đức Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn; như thế sẽ 
xem như vật ấy đã được ngài trưởng lão thọ lãnh.”  
 
 
 
 
 

16. Khi ấy, đại đức Uttara bị ép buộc bởi các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesāli đã nhận lấy một y (nói rằng): - “Này các đại đức, hãy nói lý do về việc 
này.” - “Xin đại đức Uttara hãy nói với ngài trưởng lão chỉ có một điều này: 
‘Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điều này: 
Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở 
về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn các tỳ khưu ở Pāvā là các vị nói 
phi Pháp.’” - “Này các đại đức, được rồi.” Rồi đại đức Uttara nghe theo các tỳ 
khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói 
với đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa 
hội chúng chỉ có một điều này: ‘Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ 
sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn 
các tỳ khưu ở Pāvā là các vị nói phi Pháp.’”  
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“Adhamme maṃ tvaṃ bhikkhu, niyojesī ”ti thero āyasmantaṃ uttaraṃ 
paṇāmesi. Atha kho vesālikā vajjiputtakā bhikkhū āyasmantaṃ uttaraṃ 
etadavocuṃ: “Kiṃ āvuso uttaraṃ thero āhā ”ti? “Pāpikaṃ no āvuso kataṃ. 
‘Adhamme maṃ tvaṃ bhikkhu niyojesī ’ti thero maṃ paṇāmesī ”ti.  
 
 
 
 
 

“Nanu tvaṃ āvuso1 vuḍḍho vīsativassosī ”ti. “Āmāvuso ”ti. “Api ca mayaṃ 
garunissayaṃ gaṇhāmā ”ti.  
 
 
 
 
 

17. Atha kho saṅgho taṃ adhikaraṇaṃ vinicchinitukāmo sannipati. Atha 
kho āyasmā revato saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me āvuso saṅgho. Sace mayaṃ 
imaṃ adhikaraṇaṃ idha vūpasameyyāma2 siyāpi mūladāyakā3 bhikkhū puna 
kammāya ukkoṭeyyuṃ. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, yatthevimaṃ 
adhikaraṇaṃ samuppannaṃ, saṅgho tatthevimaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasameyyā ”ti. Atha kho therā bhikkhū vesāliṃ agamaṃsu taṃ 
adhikaraṇaṃ vinicchinitukāmā.  
 
 
 
 
 

18. Tena kho pana samayena sabbakāmī nāma pathavyā saṅghatthero 
visaṃvassasatiko4 upasampadāya āyasmato ānandassa saddhivihāriko 
vesāliyaṃ paṭivasati. Atha kho āyasmā revato āyasmantaṃ sambhūtaṃ 
sāṇavāsiṃ etadavoca: “Ahaṃ āvuso yasmiṃ vihāre sabbakāmī thero viharati 
taṃ vihāraṃ upagacchāmi. So tvaṃ kālasseva āyasmantaṃ sabbakāmiṃ 
upasaṅkamitvā imāni dasavatthūni puccheyyāsī ”ti. “Evambhante ”ti kho 
āyasmā sambhūto sāṇavāsī āyasmato revatassa paccassosi. Atha kho āyasmā 
revato yasmiṃ vihāre sabbakāmī thero viharati taṃ vihāraṃ upagañchi.  
 
 
 
 
 

Gabbhe āyasmato sabbakāmissa senāsanaṃ paññattaṃ hoti 
gabbhapamukhe āyasmato revatassa. Atha kho āyasmā revato ‘ayaṃ thero 
mahallako na nipajjatī ’ti na seyyaṃ kappesi. Āyasmā sabbakāmī ‘ayaṃ 
bhikkhu āgantuko kilanto na nipajjatī ’ti na seyyaṃ kappesi.  

                                                   
1 nanu tvaṃ āvuso uttara - Syā.    3 mūlādāyakā - Ma, Syā, PTS. 
2 vūpasamessāma - Ma, Syā.    4 vīsavassasatiko - Ma.  
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- “Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.” Vị trưởng lão đã 
đuổi đại đức Uttara đi. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesāli đã nói với 
đại đức Uttara điều này: - “Này đại đức Uttara, ngài trưởng lão đã nói gì?” - 
“Này các đại đức, chúng ta đã làm điều tầm bậy. Ngài trưởng lão đã đuổi tôi 
đi (nói rằng): ‘Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.’”  
 
 
 
 
 

- “Này đại đức Uttara, không phải đại đức đã thâm niên hai mươi năm rồi 
hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi còn giữ sự 
nương nhờ với vị thầy.”  
 
 
 
 
 

17. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Khi ấy, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu chúng ta giải quyết sự tranh tụng này ở nơi 
đây, các tỳ khưu là những vị khởi sự có thể nêu lại vấn đề một lần nữa. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng 
này ở ngay tại nơi mà sự tranh tụng này đã sanh khởi.” Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã đi đến Vesāli.  
 
 
 
 
 

18. Vào lúc bấy giờ, vị trưởng lão của hội chúng trên trái đất có tên 
Sabbakāmī đã tu lên bậc trên được một trăm hai mươi năm, là đệ tử của đại 
đức Ānanda, đang trú ở Vesāli. Khi ấy, đại đức Revata đã nói với đại đức 
Sambhūta Sāṇavāsī điều này: - “Này sư đệ, tôi sẽ đi đến trú xá nơi trưởng lão 
Sabbakāmī đang trú ngụ; sư đệ đây nên đi đến gặp đại đức Sabbakāmī vào 
đúng lúc để hỏi về mười sự việc ấy.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức 
Sambhūta Sāṇavāsī đã đáp lại đại đức Revata. Sau đó, đại đức Revata đã đi 
đến trú xá nơi trưởng lão Sabbakāmī đang trú ngụ.  
 
 
 
 
 

Chỗ nằm ngồi của đại đức Sabbakāmī là được sếp đặt ở phòng trong, còn 
của đại đức Revata ở mặt tiền của phòng trong. Khi ấy, đại đức Revata (nghĩ 
rằng): ‘Vị trưởng lão cao niên này không nằm’ nên không nằm xuống. Đại 
đức Sabbakāmī (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu vãng lai này đang mệt vẫn không 
nằm’ rồi đã không nằm xuống.  
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Atha kho āyasmā sabbakāmī rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya1 
āyasmantaṃ revataṃ etadavoca: “Katamena tvaṃ bhummi2 vihārena etarahi 
bahulaṃ viharasī ”ti? “Mettāvihārena kho ahaṃ bhante etarahi bahulaṃ 
viharāmī ”ti. “Kullakavihārena kira tvaṃ bhummi etarahi bahulaṃ viharasi. 
Kullakavihāro eso3 bhummi yadidaṃ mettā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

“Pubbepi me bhante gihībhūtassa āciṇṇā mettā. Tenāhaṃ etarahipi 
mettāvihārena bahulaṃ viharāmi. Api ca kho mayā cirapattaṃ arahattaṃ. 
Thero pana bhante katamena vihārena etarahi bahulaṃ viharatī ”ti? 
“Suññatā vihārena kho ahaṃ bhummi etarahi bahulaṃ viharāmī ”ti.  
 
 
 
 
 
 

“Mahāpurisavihārena kira bhante thero etarahi bahulaṃ viharati. 
Mahāpurisavihāro eso bhante yadidaṃ suññatā ”ti. “Pubbepi me bhummi 
gihībhūtassa āciṇṇā suññatā. Tenāhaṃ etarahipi suññatāvihārena bahulaṃ 
viharāmi. Api ca mayā cirapattaṃ arahattan ”ti. Ayañcarahi therānaṃ 
bhikkhūnaṃ antarā kathā vippakatā.  
 
 
 
 
 
 
 

19. Athāyasmā sambhūto sāṇavāsī tasmiṃ anuppatto hoti.4 Atha kho 
āyasmā sambhūto sāṇavāsī yenāyasmā sabbakāmī tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sabbakāmiṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā sambhūto sāṇavāsī āyasmantaṃ 
sabbakāmiṃ etadavoca: “Ime bhante vesālikā vajjiputtakā bhikkhū 
vesāliyaṃ dasavatthūni dīpenti: ‘Kappati siṅgiloṇakappo, kappati 
dvaṅgulakappo, kappati gāmantarakappo, kappati āvāsakappo, kappati 
anumatikappo, kappati āciṇṇakappo, kappati amathitakappo, kappati jalogi 
pātuṃ, kappati adasakaṃ nisīdanaṃ, kappati jātarūparajatan ’ti. Therena 
bhante upajjhāyassa mūle bahu dhammo ca vinayo ca pariyatto. Therassa 
bhante dhammañca vinayañca paccavekkhantassa kathaṃ hoti? Ke nu kho 
dhammavādino pācīnakā vā bhikkhū pāveyyakā vā ”ti.  

                                                   
1 paccūsasamayaṃ - PTS. 3 heso - Syā.  
2 bhūmi - Ma.    4 athāyasmā sambhūto sāṇavāsī anuppatto hoti - Syā.  
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Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, đại đức Sabbakāmī sau khi đứng 
dậy đã nói với đại đức Revata điều này: - “Này sư đệ mến, hiện nay ngươi 
thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Thưa ngài, hiện nay tôi thường 
xuyên an trú với sự an trú tâm từ.” - “Này sư đệ mến, nghe nói hiện nay 
ngươi thường xuyên an trú với sự an trú còn nông cạn. Này sư đệ mến, sự an 
trú còn nông cạn ấy tức là tâm từ.”  
 
 
 
 
 

- “Thưa ngài, trước đây khi tôi còn là người tại gia, tâm từ đã được thực 
hành. Vì thế, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ, hơn nữa 
tôi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán lâu nay. Thưa ngài, hiện nay ngài trưởng 
lão thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Này sư đệ mến, hiện nay ta 
thường xuyên an trú với sự an trú trạng thái không?”  
 
 
 
 
 

- “Thưa ngài, nghe nói hiện nay ngài trưởng lão thường xuyên an trú với 
sự an trú của bậc đại nhân. Thưa ngài, sự an trú của bậc đại nhân ấy tức là 
trạng thái không.” - “Này sư đệ mến, trước đây khi ta còn là người tại gia, 
trạng thái không đã được thực hành. Vì thế, ngay cả bây giờ ta thường xuyên 
an trú với sự an trú trạng thái không, hơn nữa ta đã chứng đạt phẩm vị A-la-
hán lâu nay.” Lúc bấy giờ, cuộc nói chuyện trao đổi này của hai vị tỳ khưu 
trưởng lão là chưa chấm dứt.  
 
 
 
 
 
 

19. Rồi đại đức Sambhūta Sāṇavāsī đã ngự đến nơi ấy. Khi ấy, đại đức 
Sambhūta Sāṇavāsī đã đi đến gặp đại đức Sabbakāmī, sau khi đến đã đảnh lễ 
đại đức Sabbakāmī rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sambhūta Sāṇavāsī đã nói với đại đức Sabbakāmī điều này: - “Thưa ngài, 
các tỳ khưu dòng dõi Vajji này ở Vesāli truyền bá trong thành Vesāli mười sự 
việc: ‘Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.’ Thưa ngài, ngài trưởng lão đã 
học tập được nhiều Pháp và Luật ở chân của thầy tế độ; thưa ngài, khi ngài 
trưởng lão quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế nào? Những ai là người 
nói đúng Pháp, các tỳ khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pāvā?”  
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“Tayāpi kho āvuso upajjhāyassa mūle bahu dhammo ca vinayo ca 
pariyatto. Tuyhaṃ panāvuso dhammañca vinayañca paccavekkhantassa 
kathaṃ hoti? Ke nu kho dhammavādino pācīnakā vā bhikkhū pāveyyakā vā 
”ti? “Mayhaṃ kho bhante dhammañca vinayañca paccavekkhantassa evaṃ 
hoti: ‘Adhammavādino pācīnakā bhikkhū dhammavādino pāveyyakā 
bhikkhū ’ti. Apicāhaṃ na tāva diṭṭhiṃ āvīkaromi appeva nāma maṃ 
imasmiṃ adhikaraṇe sammanneyyā ”ti.  
 

 
“Mayhampi kho āvuso dhammañca vinayañca paccavekkhantassa evaṃ 

hoti: ‘Adhammavādino pācīnakā bhikkhū dhammavādino pāveyyakā 
bhikkhū ’ti. Apicāhaṃ na tāva diṭṭhiṃ āvīkaromi appevanāma maṃ 
imasmiṃ adhikaraṇe sammanneyyā ”ti.  
 

 
20. Atha kho saṅgho taṃ adhikaraṇaṃ vinicchinitukāmo sannipati. 

Tasmiṃ kho pana adhikaraṇe vinicchiyamāne anaggāni ceva bhassāni1 
jāyanti. Na cekassa bhāsitassa attho viññāyati. Atha kho āyasmā revato 
saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ imasmiṃ 
adhikaraṇe vinicchiyamāne anaggāni ceva bhassāni jāyanti na cekassa 
bhāsitassa attho viññāyati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho imaṃ 
adhikaraṇaṃ ubbāhikāya vūpasameyya. Saṅgho cattāro pācīnake bhikkhū 
cattāro pāveyyake bhikkhū uccini. Pācīnakānaṃ bhikkhūnaṃ āyasmantañca 
sabbakāmiṃ āyasmantañca sāḷhaṃ āyasmantañca khujjasobhitaṃ 
āyasmantañca vāsabhagāmikaṃ. Pāveyyakānaṃ bhikkhūnaṃ āyasmantañca 
revataṃ āyasmantañca sambhūtaṃ sāṇavāsiṃ āyasmantañca yasaṃ 
kākaṇḍakaputtaṃ āyasmantañca sumanan ”ti.2  
 

 
Atha kho āyasmā revato saṅghaṃ ñāpesi: “Suṇātu me bhante saṅgho. 

Amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne anaggāni ceva bhassāni 
jāyanti na cekassa bhāsitassa attho viññāyati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
saṅgho cattāro pācīnake bhikkhū cattāro pāveyyake bhikkhū sammanneyya 
ubbāhikāya imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Esā ñatti.  
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe 

vinicchiyamāne anaggāni ceva bhassāni jāyanti na cekassa bhāsitassa attho 
viññāyati. Saṅgho cattāro pācīnake bhikkhū cattāro pāveyyake bhikkhū 
sammannati ubbāhikāya imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Yassāyasmato 
khamati catuṇṇaṃ pācīnakānaṃ bhikkhūnaṃ catuṇṇaṃ3 pāveyyakānaṃ 
bhikkhūnaṃ sammuti ubbāhikāya imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  

                                                   
1 anaggāni ceva bhassāni - Ma, PTS; anantāni ceva bhassāni - Syā.  
2 āyasmantañca sumanaṃ - PTS, itisaddo natthi. 
3 pācīnakānaṃ catuṇṇaṃ - Syā.  
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- “Này sư đệ, ngươi cũng đã học tập được nhiều Pháp và Luật ở nguồn gốc 
của thầy tế độ; này sư đệ, khi ngươi quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế 
nào? Những ai là người nói đúng Pháp, là các tỳ khưu ở về hướng Đông hay 
là các tỳ khưu ở Pāvā?” - “Thưa ngài, khi tôi quán xét về Pháp và Luật thì 
khởi ý như vầy: ‘Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ 
khưu ở Pāvā là các vị nói đúng Pháp;’ tuy nhiên tôi không bộc lộ quan điểm 
cho đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định tôi trong sự tranh tụng này.”  
 
 
 

- “Này đệ, ngay cả ta khi quán xét về Pháp và Luật cũng khởi ý như vầy: 
‘Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pāvā là 
các vị nói đúng Pháp;’ tuy nhiên ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi ấy, 
có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.”  
 
 
 

20. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Trong khi sự tranh tụng ấy đang được phân xử, các lời bàn cãi vô bổ được 
sanh lên, và không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Khi ấy, đại 
đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang được xem 
xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời phát biểu nào được 
xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng đã chọn bốn vị tỳ khưu 
ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pāvā: Đại đức Sabbakāmī, đại đức Sāḷha, đại 
đức Ujjasobhita, đại đức Vāsabhagāmika là (đại biểu) của các tỳ khưu ở 
hướng Đông, đại đức Revata, đại đức Sambhūta Sāṇavāsī, đại đức Yasa con 
trai của Kākaṇḍaka, và đại đức Sumana là (đại biểu) của các tỳ khưu ở Pāvā.”  
 
 
 

Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng 
ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời 
phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên chỉ định bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu 
ở Pāvā để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Đây là lời đề nghị.  
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng 
này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và 
không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định bốn 
vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pāvā để giải quyết sự tranh tụng 
này bằng đại biểu. Đại đức nào thỏa thuận sự chỉ định bốn vị tỳ khưu ở 
hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pāvā để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại 
biểu xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
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Sammatā saṅghena cattāro pācīnakā bhikkhū cattāro pāveyyakā bhikkhū 
ubbāhikāya imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Khamati saṅghassa, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 
 

21. Tena kho pana samayena ajito nāma bhikkhu dasavasso saṅghassa 
pātimokkhuddesako hoti. Atha kho saṅgho āyasmantampi ajitaṃ sammanni1 
therānaṃ bhikkhūnaṃ āsanapaññāpakaṃ. Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ 
etadahosi: “Kattha nu kho mayaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyyāmā ”ti? 
Atha kho therānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Ayaṃ kho vālikārāmo ramaṇiyo 
appasaddo appanigghoso. Yannūna mayaṃ vālikārāme imaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasameyyāmā ”ti. Atha kho therā bhikkhū vālikārāmaṃ agamaṃsu taṃ 
adhikaraṇaṃ vinicchinitukāmā. Atha kho āyasmā revato saṅghaṃ ñāpesi: 
“Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ āyasmantaṃ 
sabbakāmiṃ vinayaṃ puccheyyan ”ti. Āyasmā sabbakāmī saṅghaṃ ñāpesi: 
“Suṇātu me āvuso saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ revatena 
vinayaṃ puṭṭho vissajjeyyan ”ti. Atha kho āyasmā revato āyasmantaṃ 
sabbakāmiṃ etadavoca:  
 
 
 
 
 

i. “Kappati bhante siṅgiloṇakappo ”ti. “Ko so āvuso siṅgiloṇakappo ”ti. 
“Kappati bhante siṅginā loṇaṃ pariharituṃ yattha aloṇikaṃ2 bhavissati 
tattha paribhuñjissāmī ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti. “Kattha paṭikkhittan ”ti? 
“Sāvatthiyā suttavibhaṅge ”ti. “Kiṃ āpajjatī ”ti? “Sannidhikārakabhojane 
pācittiyan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ paṭhamaṃ vatthuṃ3 
saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ uddhammaṃ ubbinayaṃ 
apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ paṭhamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.  
 
 
 
 
 
 

ii. Kappati bhante dvaṅgulakappo ”ti. “Ko so āvuso dvaṅgulakappo ”ti. 
“Kappati bhante dvaṅgulāya chāyāya vītivattāya vikāle bhojanaṃ bhuñjitun 
”ti. “Nāvuso kappatī ”ti. “Kattha paṭikkhittan ”ti? “Rājagahe suttavibhaṅge 
”ti. “Kiṃ āpajjatī ”ti? “Vikālabhojane pācittiyan ”ti. “Suṇātu me bhante 
saṅgho. idaṃ dutiyaṃ vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ 
uddhammaṃ ubbinayaṃ apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ dutiyaṃ salākaṃ 
nikkhipāmi.  

                                                   
1 sammannati - Ma, Syā.  
2 aloṇakaṃ - Ma, PTS.     3 vatthu - Ma, evaṃ sabbattha. 
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Bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pāvā đã được hội chúng 
chỉ định để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng thỏa thuận 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 
 
 
 

21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Ajita, được mười năm, là vị đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha. Khi ấy, hội chúng cũng đã chỉ định đại đức Ajita là vị 
sắp xếp chỗ ngồi cho các tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão 
đã khởi ý điều này: “Chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở đâu?” Khi 
ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: “Tu viện Vālika này xinh xắn ít 
tiếng động, ít ồn ào; hay là chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở tu 
viện Vālika?” Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh 
tụng ấy đã đi đến tu viện Vālika. Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội 
chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức Sabbakāmī về Luật.” Đại 
đức Sabbakāmī đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này các sư đệ, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được 
vị Revata hỏi về Luật, tôi sẽ trả lời.” Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức 
Sabbakāmī điều này:  
 
 
 

i. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bằng ống sừng (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở Sāvatthi, trong Suttavibhaṅga 
(Phân Tích Giới Bổn).” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pācittiya 
về vật thực đã được tích trữ.”1 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi, sự việc thứ nhất này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhất này.”  
 
 
 

ii. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là ăn vật thực sái giờ khi bóng nắng 
mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép không?” - “Này 
sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở thành 
Rājagaha, trong Suttavibhaṅga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
pācittiya về vật thực sái giờ.”2 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi, sự việc thứ nhì này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhì này.”  

                                                   
1 Điều học pācittiya 38.      2 Điều học pācittiya 37. 
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iii. “Kappati bhante gāmantarakappo ”ti. “Ko so āvuso gāmantarakappo 
”ti. “Kappati bhante idāni gāmantaraṃ gamissāmī ’ti bhuttāvinā pavāritena 
anatirittaṃ bhojanaṃ bhuñjitun ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti. “Kattha 
paṭikkhittan ”ti? “Sāvatthiyā suttavibhaṅge ”ti. “Kiṃ āpajjatī ”ti? 
“Anatirittabhojane pācittiyan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ tatiyaṃ 
vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ uddhammaṃ ubbinayaṃ 
apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ tatiyaṃ salākaṃ nikkhipāmi.  
 
 
 
 
 

 
iv. “Kappati bhante āvāsakappo ”ti. “Ko so āvuso āvāsakappo ”ti. “Kappati 

bhante sambahulā āvāsā samānasīmā nānuposathaṃ1 kātun ”ti. “Nāvuso 
kappatī ”ti. “Kattha paṭikkhittan ”ti? “Rājagahe uposathasaññutte ”ti. “Kiṃ 
āpajjatī ”ti? “Vinayātisāre dukkaṭan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ 
catutthaṃ vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ uddhammaṃ 
ubbinayaṃ apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ catutthaṃ salākaṃ nikkhipāmi.  
 
 
 
 
 

 
v. “Kappati bhante anumatikappo ”ti. “Ko so āvuso anumatikappo ”ti. 

“Kappati bhante vaggena saṅghena kammaṃ kātuṃ āgate bhikkhū 
anujānissāmā ”ti.2 “Nāvuso kappatī ”ti. “Kattha paṭikkhittan ”ti? 
“Campeyyake vinayavatthusmin ”ti. “Kiṃ āpajjatī ”ti? “Vinayātisāre 
dukkaṭan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ pañcamaṃ vatthuṃ 
saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ uddhammaṃ ubbinayaṃ 
apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ pañcamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.  
 
 
 
 
 

 
vi. “Kappati bhante āciṇṇakappo ”ti. “Ko so āvuso āciṇṇakappo ”ti. 

“Kappati bhante idaṃ me upajjhāyena ajjhāciṇṇaṃ idaṃ me ācariyena 
ajjhāciṇṇaṃ taṃ ajjhācaritun ”ti. “Āciṇṇakappo kho āvuso ekacco kappati 
ekacco na kappatī ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ chaṭṭhaṃ vatthuṃ 
saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ uddhammaṃ ubbinayaṃ 
apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ chaṭṭhaṃ salākaṃ nikkhipāmi.  

                                                   
1 nānūposathaṃ - Syā.     2 anumānessāmā ti - Ma, Syā.  
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iii. - “Thưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực 
(nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng’ rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở Sāvatthi, trong 
Suttavibhaṅga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pācittiya về vật 
thực không phải là còn thừa.”1 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi, sự việc thứ ba này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ ba này.”  
 
 

 
iv. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 

định về chỗ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lễ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở Rājagaha, trong phần 
liên quan đến lễ Uposatha.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
dukkaṭa về việc vượt quá Luật.” - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng 
nghe tôi, sự việc thứ tư này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này 
là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ tư này.”  
 
 

 
v. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 

quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) 
được phủ quyết ở đâu?” - “Ở trong câu chuyện về Luật của các vị ở Campā.” - 
“(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội dukkaṭa về việc vượt quá Luật.” - 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ năm này đã được 
hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ năm này.”  
 
 

 
vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 

định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): ‘Điều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta’ rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.” - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ sáu này đã được hội chúng phân xử. 
Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của 
bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ sáu này.”  

                                                   
1 Điều học pācittiya 35. 
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vii. “Kappati bhante amathitakappo ”ti? “Ko so āvuso amathitakappo ”ti? 
“Kappati bhante yaṃ taṃ khīraṃ khīrabhāvaṃ vijahitaṃ asampattaṃ 
dadhibhāvaṃ, taṃ bhuttāvinā pavāritena anatirittaṃ pātun ”ti. “Nāvuso 
kappatī ”ti. “Kattha paṭikkhittan ”ti? “Sāvatthiyā suttavibhaṅge ”ti. “Kiṃ 
āpajjatī ”ti? “Anatirittabhojane pācittiyan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. 
Idaṃ sattamaṃ vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ 
uddhammaṃ ubbinayaṃ apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ sattamaṃ salākaṃ 
nikkhipāmi.  
 
 
 
 
 
 

viii. “Kappati bhante jalogiṃ pātun ”ti. “Ko so āvuso jalogī ”ti. “Kappati 
bhante yā sā surā asuttā1 asampattā majjabhāvaṃ, sā pātun ”ti. “Nāvuso 
kappatī ”ti. “Kattha paṭikkhittan ”ti? “Kosambiyaṃ suttavibhaṅge ”ti. “Kiṃ 
āpajjatī ”ti? “Surāmerayapāne pācittiyan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. 
Idaṃ aṭṭhamaṃ vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ 
uddhammaṃ ubbinayaṃ apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ aṭṭhamaṃ salākaṃ 
nikkhipāmi.  
 
 
 
 
 
 
 

ix. “Kappati bhante adasakaṃ nisīdanan ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti. “Kattha 
paṭikkhittan ”ti? “Sāvatthiyā suttavibhaṅge ”ti. “Kiṃ āpajjatī ”ti? “Chedanake 
pācittiyan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ navamaṃ vatthuṃ saṅghena 
vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ uddhammaṃ ubbinayaṃ apagata-
satthusāsanaṃ. Idaṃ navamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.  
 
 
 
 
 
 
 

x. “Kappati bhante jātarūparajatan ”ti. “Nāvuso kappatī ”ti. “Kattha 
paṭikkhittan ”ti? “Rājagahe suttavibhaṅge ”ti. “Kiṃ āpajjatī ”ti? “Jātarūpa-
rajatapaṭiggahaṇe pācittiyan ”ti. “Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ dasamaṃ 
vatthuṃ saṅghena vinicchitaṃ. Itipidaṃ vatthuṃ uddhammaṃ ubbinayaṃ 
apagatasatthusāsanaṃ. Idaṃ dasamaṃ salākaṃ nikkhipāmi.  

                                                   
1 yā sā surā āsutā - Ma, Syā. 
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vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Sāvatthi, trong Suttavibhaṅga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội 
gì?” - “Phạm tội pācittiya về vật thực không phải là còn thừa.”1 - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ bảy này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ bảy này.”  
 
 
 

 
viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 

“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là uống loại rượu 
vừa mới lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Kosambi, trong Suttavibhaṅga.” - “(Làm việc ấy) phạm 
tội gì?” - “Phạm tội pācittiya về việc uống rượu và chất say.”2 - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ tám này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ tám này.”  
 
 
 

 
ix. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 

phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - 
“Ở Sāvatthi, trong Suttavibhaṅga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm 
tội pācittiya về vật cần được cắt bỏ.”3 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi, sự việc thứ chín này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự 
việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. 
Tôi để riêng thẻ thứ chín này.”  
 
 
 

 
x. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở Rājagaha, trong Suttavibhaṅga.” - 
“(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pācittiya về việc thọ nhận vàng 
bạc.”4 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ mười này 
đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ mười này.”   

                                                   
1 Điều học pācittiya 35.    3 Điều học pācittiya 89. 
2 Điều học pācittiya 51.    4 Điều học nissaggiya pācittiya 18. 
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“Suṇātu me bhante saṅgho. Imāni dasa vatthūni saṅghena vinicchitāni. 
Itipimāni dasavatthūni uddhammāni ubbinayāni apagatasatthusāsanānī ”ti. 
“Nihatametaṃ āvuso adhikaraṇaṃ santaṃ vūpasantaṃ suvūpasantaṃ. Api 
ca maṃ tvaṃ āvuso saṅghamajjhepi imāni dasavatthūni puccheyyāsi tesaṃ 
bhikkhūnaṃ saññattiyā ”ti.  
 
 

22. Atha kho āyasmā revato āyasmantaṃ sabbakāmiṃ saṅghamajjhepi 
imāni dasavatthūni pucchi. Puṭṭho puṭṭho āyasmā sabbakāmī vissajjesi. 
Imāya kho pana vinayasaṅgītiyā satta bhikkhusatāni anūnāni anadhikāni 
ahesuṃ. Tasmāyaṃ vinayasaṅgīti ‘sattasatikā ’ti vuccatī ”ti.  
 

Sattasatikakkhandhakaṃ.  
 

***** 
 
 

Imamhi khandhake vatthu pañcavīsati.  
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Dasavatthūni pūretvā kammaṃ dūtena pāvisi, 
cattāro puna rūpañca kosambi ca pāveyyako.  

 
2.  Maggo soreyya saṅkassaṃ kaṇṇakujjaṃ udumbaraṃ, 

aggaḷaṃ sahajātaṃ ca assosi kannu kho mayaṃ.1  
 

3.  Pattanāvāya ujjavī rahosi upanāmayaṃ,2 
garu3 saṅgho ca vesāli4 mettā saṅgho ubbāhikā ”ti.  

 
***** 

 
4.  Kammaṃ ca parivāso ca samuccayo samathopi ca, 

khudda senāsanaṃ bhedā vattūposatha bhikkhunī, 
pañcasatī sattasatī khandhakā cullavaggamhi.  

 
[Vuttā dvādasamā siyuṃ]  

 
CULLAVAGGO NIṬṬHITO.  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 sahajāti ca majjhesi assosi kaṃ nu kho mayaṃ - Ma, Syā. 
2 pattanāvāya sa ujji dūraho pi udāmassa - PTS. 
3 dāruṇaṃ - Syā.     4 vesāliṃ - Ma; vesāli - Syā, PTS.  
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, mười vấn đề này đã được 
hội chúng xác định. Như thế, mười sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư.” - “Này sư đệ, sự tranh tụng này đã 
được kết thúc, đã được yên lặng, đã được giải quyết, đã được giải quyết tốt 
đẹp. Này sư đệ, tuy nhiên sư đệ nên hỏi ta về mười sự việc này ở ngay giữa 
hội chúng để các tỳ khưu ấy cùng nhau hiểu rõ.”  
 

22. Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức Sabbakāmi về mười sự việc ấy ở 
ngay giữa hội chúng. Mỗi khi được hỏi, đại đức Sabbakāmi đã trả lời. Trong 
cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện bảy trăm vị tỳ khưu không thiếu không 
dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là ‘Liên quan bảy trăm vị.’”  
 

Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị.  
 

***** 
 
 

Trong chương này có hai mươi lăm sự việc.  
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Mười sự việc, sau khi đổ đầy, hành sự, cùng với sứ giả, vị đã đi vào, 
bốn (vật làm ô nhiễm), còn nữa, và vàng, Kosambi, và vị ở Pāvā.  
 

2. Đường đi, Soreyya, Saṅkassa, Kaṇṇakujja, Udumbara, Aggaḷa, và 
Sahajāti, vị đã nghe, người nào mà chúng ta?  
 

3. Bình bát, bằng thuyền, đã đi ngược giòng, vị ở nơi thanh vắng, dâng 
đến, vị thầy, và hội chúng, thành Vesāli, tâm từ, hội chúng, các đại biểu.”  
 

***** 
 

4. Hành sự, và hình phạt parivāsa, tích lũy (tội), và luôn cả dàn xếp, các 
tiểu sự, và sàng tọa, chia rẽ (hội chúng), phận sự, (đình chỉ) lễ Uposatha, tỳ 
khưu ni, năm trăm, bảy trăm, là các chương ở Tiểu Phẩm.  
 

[Mười hai chương đã được đề cập đến] 
 

TIỂU PHẨM ĐƯỢC CHẤM DỨT. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 




