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VI. SENĀSANAKKHANDHAKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ 
senāsanaṃ apaññattaṃ hoti. Te ca1 bhikkhū tahaṃ tahaṃ2 viharanti araññe 
rukkhamūle pabbate kandarāyaṃ giriguhāyaṃ3 susāne vanapatthe ajjhokāse 
palālapuñje. Te kālasseva tato tato upanikkhamanti araññā rukkhamūlā 
pabbatā kandarā giriguhā susānā vanapatthā ajjhokāsā palālapuñjā, 
pāsādikena abhikkantena paṭikkantena ālokitena vilokitena sammiñjitena 
pasāritena okkhittacakkhū iriyāpathasampannā.  
 

 
2. Tena kho pana samayena rājagahako seṭṭhi4 kālasseva uyyānaṃ 

agamāsi. Addasā kho rājagahako seṭṭhi te bhikkhū kālasseva tato tato 
upanikkhamante araññā rukkhamūlā pabbatā kandarā giriguhā susānā 
vanapatthā ajjhokāsā palālapuñjā, pāsādikena abhikkantena paṭikkantena 
ālokitena vilokitena sammiñjitena pasāritena okkhittacakkhū iriyāpatha-
sampanne. Disvānassa cittaṃ pasīdi. Atha kho rājagahako seṭṭhi yena te 
bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca: “Sacāhaṃ 
bhante vihāre kārāpeyyaṃ5 vaseyyātha me vihāresū ”ti.  
 

 
3. “Na kho gahapati bhagavatā vihārā anuññātā ”ti. “Tena hi bhante 

bhagavantaṃ paṭipucchitvā mama āroceyyāthā ”ti.  
 

 
“Evaṃ gahapatī ”ti kho te bhikkhū rājagahakassa seṭṭhissa paṭissutvā 

yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Rājagahako bhante seṭṭhi vihāre kāretukāmo,6 kathannu kho 
bhante paṭipajjitabban ”ti?7 Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
pañca lenāni:8 vihāraṃ aḍḍhayogaṃ pāsādaṃ hammiyaṃ guhā ”ti.  
 

 
Atha kho te bhikkhū yena rājagahako seṭṭhi tenupasaṅkamiṃsu, 

upasaṅkamitvā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ etadavocuṃ: “Anuññātā kho gahapati 
bhagavatā vihārā yassa ’dāni kālaṃ maññasī ”ti. Atha kho rājagahako seṭṭhi 
ekāheneva saṭṭhi vihāre patiṭṭhāpesi.  

                                                   
1 te ’dha - PTS.  
2 tahiṃ tahiṃ - katthaci.    6 kārāpetukāmo - Ma, PTS.  
3 kandarāya giriguhāya – Sī.    7 amhehi paṭipajjitabban ti - Ma, Syā. 
4 seṭṭhī - Ma, Syā.     8 pañca leṇāni - Ma;  
5 kāreyyaṃ - Syā; kārāpeyya - PTS.      pañca senāsanāni - Syā. 
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VI. CHƯƠNG SÀNG TỌA:[*]  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú ngụ chưa được đức Thế Tôn 
quy định cho các tỳ khưu. Và các tỳ khưu ấy cư ngụ ở nơi này nơi khác, ở 
trong rừng rậm, ở gốc cây, nơi sườn núi, nơi thung lũng, trong hang núi, nơi 
bãi tha ma, trong khu rừng thưa, nơi đồng trống, ở đống rơm. Các vị ấy, vào 
lúc sáng sớm, đã đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc cây, từ 
sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng thưa, 
từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn qua 
nhìn lại, khi co duỗi (tay chân), với đôi mắt nhìn xuống, được thành tựu về 
các oai nghi.  
 

 
2. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rājagaha đã đi đến công viên 

vào lúc sáng sớm. Nhà đại phú thành Rājagaha đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy 
vào lúc sáng sớm đang đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc 
cây, từ sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng 
thưa, từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn 
qua nhìn lại, khi co duỗi (tay chân), với đôi mắt nhìn xuống, được thành tựu 
về các oai nghi. Sau khi nhìn thấy, tâm của vị ấy đã ngưỡng mộ. Khi ấy, nhà 
đại phú thành Rājagaha đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói 
với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa các ngài, nếu tôi có thể cho xây dựng 
các trú xá, các ngài có thể cư ngụ trong các trú xá của tôi không?”  
 

 
3. - “Này gia chủ, các trú xá chưa được đức Thế tôn cho phép.” - “Thưa các 

ngài, chính vì điều ấy các ngài có thể hỏi đức Thế Tôn rồi báo cho tôi hay.”  
 

 
- “Này gia chủ, đúng vậy.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo nhà đại phú 

thành Rājagaha đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nhà đại phú ở thành Rājagaha có 
ý muốn cho xây dựng các trú xá. Bạch ngài, vậy nên được thực hành như thế 
nào?” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại chỗ trú 
ngụ là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động.”  
 

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rājagaha, sau 

khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rājagaha điều này: - “Này gia chủ, các 
trú xá đã được đức Thế Tôn cho phép, giờ đây gia chủ hãy biết về thời điểm 
của việc ấy.” Sau đó, nhà đại phú thành Rājagaha đã cho dựng lên sáu mươi 
trú xá chỉ trong một ngày.  
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4. Atha kho rājagahako seṭṭhi te saṭṭhi vihāre pariyosāpetvā yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho rājagahako seṭṭhi bhagavantaṃ etadavoca: 
“Adhivāsetu me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ 
bhikkhusaṅghenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho 
rājagahako seṭṭhi bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 

Atha kho rājagahako seṭṭhi tassā rattiyā accayena paṇītaṃ khādanīyaṃ 
bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo bhante 
niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaramādāya yena rājagahakassa seṭṭhissa nivesanaṃ tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena. Atha kho 
rājagahako seṭṭhi buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena 
khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ 
bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
rājagahako seṭṭhi bhagavantaṃ etadavoca: “Ete me bhante saṭṭhivihārā 
puññatthikena saggatthikena kārāpitā, kathāhaṃ bhante tesu vihāresu 
paṭipajjāmī ”ti.  
 
 
 

“Tena hi tvaṃ gahapati te saṭṭhi vihāre āgatānāgatassa cātuddisassa 
saṅghassa patiṭṭhāpehī ”ti.  
 
 
 

“Evaṃ bhante ”ti kho rājagahako seṭṭhi bhagavato paṭissutvā te saṭṭhi 
vihāre āgatānāgatassa cātuddissa saṅghassa patiṭṭhāpesi.  
 
 
 

5. Atha kho bhagavā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ imāhi gāthāhi anumodi:  
 

 
 
 “Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti tato vālamigāni ca, 
 siriṃsape1 ca makase sisire cāpi vuṭṭhiyo.  
 
 
 
 Tato vātātapo ghoro sañjāto paṭihaññati, 
 lenatthañca sukhatthañca jhāyituṃ ca vipassituṃ.  

                                                   
1 sarīsape - Ma. 
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4. Sau đó, khi đã hoàn tất sáu mươi trú xá ấy, nhà đại phú thành 
Rājagaha đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành 
Rājagaha đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của tôi vào ngày mai.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nhà đại phú thành 
Rājagaha hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
 
 

Sau đó, khi trải qua đêm ấy nhà đại phú thành Rājagaha đã bảo chuẩn bị 
thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi 
sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, và đi đến tư gia của nhà đại phú 
thành Rājagaha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt cùng với 
hội chúng tỳ khưu. Sau đó, nhà đại phú thành Rājagaha đã tự tay làm hài 
lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng 
loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời 
khỏi bình bát, nhà đại phú thành Rājagaha đã ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành Rājagaha đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, sáu mươi trú xá này đã được tôi cho xây dựng vì mục 
đích phước báu, vì mục đích cõi trời. Bạch ngài, tôi nên thực hành như thế 
nào về những trú xá này?”  
 
 

- “Này gia chủ, chính vì điều ấy ngươi hãy cho thiết lập sáu mươi trú xá ấy 
dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai.”1  
 
 

- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi nhà đại phú thành Rājagaha nghe theo đức 
Thế Tôn đã thiết lập sáu mươi trú xá ấy dành cho hội chúng bốn phương hiện 
tại và vị lai.  
 
 

5. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ với nhà đại phú thành Rājagaha 
bằng những lời kệ này:  
 
 

“Trú xá ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, và hơn thế nữa các loài thú dữ, 
các loài rắn, và các muỗi mòng, và luôn cả luôn các cơn mưa lạnh.  
 
 

Từ nơi ấy, cơn gió nóng dữ dội đã sanh lên bị dội lại. Với mục đích về sự 
nương náu, với mục đích về sự an lạc, để thiền định, và để hành minh sát.  

                                                   
1 āgatānāgata = āgata + anāgata: đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện 
tại và vị lai (ND). 
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 Vihāradānaṃ saṅghassa aggaṃ buddhena1 vaṇṇitaṃ, 
 tasmā hi paṇḍito poso sampassaṃ atthamattano.  

 
 Vihāre kāraye ramme vāsayettha bahussute, 
 tesaṃ annañca pānañca vatthasenāsanāni ca.  

 
 Dadeyya ujubhūtesu vippasannena cetasā, 
 te tassa dhammaṃ desenti sabbadukkhāpanūdanaṃ, 
 yaṃ so dhammaṃ idhaññāya parinibbāti anāsavo ”ti.  

 
Atha kho bhagavā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ imāhi gāthāhi anumoditvā 

uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  

 
6. Assosuṃ kho manussā: “Bhagavatā kira vihārā anuññātā ”ti 

sakkaccaṃ2 vihāre kārāpenti. Te vihārā akavāṭakā honti. Ahīpi vicchikāpi 
satapadiyopi pavisanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave kavāṭan ”ti.  

 
Bhitticchiddaṃ karitvā valliyāpi rajjuyāpi kavāṭaṃ bandhanti. 

Undurehipi upacikāhipi khajjanti. Khāyitabandhanāni3 kavāṭāni patanti.4 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave piṭṭhisaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ uttarapāsakan ”ti.  

 
Kavāṭā na phassīyanti.5 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave āviñchanarajjun ”ti.6  

 
Kavāṭā na thakīyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave aggalavaṭṭikaṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikan ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū na sakkonti kavāṭaṃ avāpurituṃ.7 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave tālacchiddaṃ tīṇi tālāni lohatālaṃ kaṭṭhatālaṃ 

visāṇatālan ”ti.  

 
Ye pi8 te ugghāṭetvā pavisanti vihārā aguttā honti. Bhagavato etamatthaṃ 

ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave yantakaṃ sūcikan ”ti.  

                                                   
1 buddhehi - Syā.  5 phusīyanti - Ma; phusiyanti - Syā.  
2 te sakkaccaṃ - Syā.  6 āviñchanacchiddaṃ āviñchanarajjun ti - Ma, Syā, PTS.  
3 khayitabandhanāni - Ma.   7 apāpurituṃ - Ma, Syā, PTS.  
4 paṭanti - Sīmu.    8 yehi - Ma.  
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Sự bố thí trú xá đến hội chúng đã được đức Phật ngợi khen là tối thắng. 
Vì thế người sáng trí, trong khi nhìn thấy lợi ích cho mình ...  

 
... nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) 

ngụ tại nơi ấy. (Nên cúng dường) cơm, nước, vải vóc, và chỗ nằm ngồi đến 
các vị ấy.  

 
Với tâm ý trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất ngay 

thẳng. Các vị ấy thuyết Pháp đến người (thí chủ) ấy, là Pháp có sự xua tan 
tất cả khổ đau. Sau khi biết được Pháp ấy, người (thí chủ) ấy trong đời này 
chứng ngộ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”  

 
Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến nhà đại phú thành Rājagaha bằng những 

lời kệ ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.  

 
6. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói các trú xá đã được đức Thế Tôn 

cho phép” rồi cho xây dựng các trú xá một cách tươm tất. Các trú xá ấy không 
có cửa nên các con rắn, các con bọ cạp, và các con rết bò vào. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) cánh cửa.”  

 
Sau khi đục lỗ ở tường, họ đã buộc cánh cửa bằng dây leo và dây thừng. 

Các con chuột và các con mối đã gặm nhấm (dây buộc). Các cánh cửa có dây 
buộc đã bị gặm nhấm rơi xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) trụ cửa, rãnh xoay, và chốt xoay.”  
 

Các cánh cửa không được sát vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) dây thừng để luồn qua.”  

 
Các cánh cửa không được đóng kín. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 

Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, 

chốt cửa.”  

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không thể khóa cửa được. Các vị đã trình sự 

việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) lỗ khóa. Có ba loại khóa: khóa bằng 

đồng, khóa bằng gỗ, khóa bằng sừng.”  

 
(Khi) các vị tháo chốt và đi vào trong, các trú xá không được an toàn. Các 

vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) then cài, đinh khóa chốt.”  
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7. Tena kho pana samayena vihārā tiṇacchadanā honti. Sītakāle sītā 
uṇhakāle uṇhā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātun ”ti.  
 
 

8. Tena kho pana samayena vihārā avātapānakā1 honti acakkhussā 
duggandhā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave tīṇi vātapānāni: vedikāvātapānaṃ jālavātapānaṃ 
salākavātapānan ”ti.  
 
 

Vātapānantarikāya kālakāpi2 vagguliyopi pavisanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave vātapānacakkalikan ”ti.  
 
 

Cakkalikantarikāyapi3 kālakāpi2 vagguliyopi pavisanti. —pe—  
 

“Anujānāmi bhikkhave vātapānakavāṭakaṃ vātapānabhisikan ”ti.  
 
 

9. Tena kho pana samayena bhikkhū chamāya sayanti. Gattānipi 
cīvarānipi paṃsukitāni honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave tiṇasanthārakan ”ti.4  
 
 

Tiṇasanthārako5 undurehipi6 upacikāhipi khajjati. —pe—  
 

“Anujānāmi bhikkhave mīḍhin ”ti.7  
 
 

Mīḍhiyā gattāni dukkhā8 honti. —pe—  
 

“Anujānāmi bhikkhave bidalamañcakan ”ti.9 
 
 

10. Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko masārako mañco 
uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave masārakaṃ mañcan ”ti.  
 
 

Masārakaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave masārakaṃ pīṭhan ”ti. 
                                                   
1 avātapānikā - Sīmu.     6 undūrehipi - Ma, Syā. 
2 kāḷakāpi - Ma.      7 miḍḍhin ti - Ma;  
3 cakkalikantarikāya - Syā.        miḍhin ti - Syā, PTS.  
4 tiṇasantharikan ti - Syā.    8 dukkhāni - Syā.  
5 tiṇasantharikā - Syā.      9 vidalamañcakan ti - Syā. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các trú xá có mái lợp cỏ nên lạnh lẽo vào mùa lạnh, 
nóng nực vào mùa nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép che kín mái rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới.”  
 

 
8. Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có cửa sổ nên không tốt cho mắt và có 

mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại cửa sổ: cửa sổ chấn song ngang, 
cửa sổ gắn lưới, cửa sổ chấn song dọc.”  
 

 
Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở ở cửa sổ. Các vị đã trình sự việc ấy 

lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) màn che cửa sổ.”  
 

 
Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở của màn che. ―(như trên)―  

 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) cánh cửa sổ, tấm chắn cửa sổ.”  
 

 
9. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nằm ở nền đất. Các phần thân thể và các y 

bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thảm trải bằng cỏ.”  
 

 
Thảm trải bằng cỏ bị các con chuột và mối ăn. ―(như trên)―  

 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường đúc.”  
 

 
Nằm trên giường đúc, cơ thể bị ê ẩm. ―(như trên)―  

 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường vạt tre.”  
 

 
10. Vào lúc bấy giờ, giường lắp ráp dùng để khiêng xác chết được phát 

sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường lắp ráp.”  
 

 
Ghế lắp ráp được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lắp ráp.”  
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Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko bundikābaddho mañco 
uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave bundikābaddhaṃ mañcan ”ti.  

 
Bundikābaddhaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ hoti. —pe—  
“Anujānāmi bhikkhave bundikābaddhaṃ pīṭhan ”ti.  

 
Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko kuḷīrapādako1 mañco 

uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave kuḷīrapādakaṃ2 mañcan ”ti.  

 
Kuḷīrapādakaṃ2 pīṭhaṃ uppannaṃ hoti. —pe—  
“Anujānāmi bhikkhave kuḷīrapādakaṃ pīṭhan ”ti. 

 
Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko āhaccapādako mañco 

uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave āhaccapādakaṃ mañcan ”ti.  

 
Āhaccapādakaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ 

ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave āhaccapādakaṃ pīṭhan ”ti.  

 
11. Tena kho pana samayena saṅghassa āsandiko uppanno hoti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave āsandikan ”ti. 

 
Uccako āsandiko uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave uccakampi āsandikan ”ti.  

 
Sattaṅgo uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave sattaṅgan ”ti.  

 
Uccako sattaṅgo uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave uccakampi sattaṅgan ”ti.  

 
Bhaddapīṭhaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave bhaddapīṭhan ”ti. 

                                                   
1 kuḷirapādako - Syā.     2 kulirapādakaṃ - Syā.  
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Vào lúc bấy giờ, giường xếp dùng để khiêng xác chết được phát sanh đến 
hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường xếp.”  
 
 

Ghế xếp được phát sanh. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế xếp.”  

 
 

Vào lúc bấy giờ, giường có chân đẽo cong dùng để khiêng xác chết được 
phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường có chân đẽo cong.”  
 
 

Ghế có chân đẽo cong được phát sanh. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chân đẽo cong.”  

 
 

Vào lúc bấy giờ, giường có chân tháo rời được dùng để khiêng xác chết 
được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường có chân tháo rời được.”  
 
 

Ghế có chân tháo rời được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chân tháo rời được.”  
 
 

11. Vào lúc bấy giờ, ghế gỗ vuông được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế gỗ vuông.”  
 
 

Ghế gỗ vuông loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) luôn cả ghế vuông loại cao.”  
 
 

Ghế dựa dài được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế dựa dài.”  

 
 

Ghế dựa dài loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) luôn cả ghế dựa dài loại cao.”  
 
 

Ghế làm bằng các thanh ráp lại được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế làm bằng các thanh ráp lại.”  
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Pīṭhikā1 uppannā hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave pīṭhikan ”ti.  
 
 

Elakapādakaṃ2 pīṭhaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave elakapādakaṃ pīṭhan ”ti.  
 
 

Āmalakavaṭṭikapīṭhaṃ3 uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave āmalakavaṭṭikaṃ pīṭhan ”ti.  
 
 

Phalakaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave phalakan ”ti.  
 
 

Kocchaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave kocchan ”ti.  
 
 

Palālapīṭhaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave palālapīṭhan ”ti.  
 
 

12. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ucce mañce sayanti. 
Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave ucce mañce sayitabbaṃ. Yo sayeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nīce mañce sayanto ahinā 
daṭṭho hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave mañcapaṭipādakan ”ti. 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ucce mañcapaṭipādake 
dhārenti. Saha mañcapaṭipādakehi paloṭhenti.4 —pe—  
 

“Na bhikkhave uccā paṭipādakā dhāretabbā. Yo dhāreyya, āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave aṭṭhaṅgulaparamaṃ mañcapaṭipādakan 
”ti.  

                                                   
1 piṭṭhikā - Sīmu. 
2 eḷakapādakaṃ - Ma, Syā, PTS.  
3 āmalakavaṭṭikaṃ pīṭhaṃ - Ma;  
  āmalakavaṇṭikaṃ pīṭhaṃ - Syā, PTS;  
  āmaṇḍakavaṇṭikapīṭhaṃ - Sīmu.    4 pavedhenti - Ma, Syā, PTS.  
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Ghế lót vải được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lót vải.”  
 

 
Ghế có chỗ gác chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 

Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chỗ gác chân.”  
 

 
Ghế có nhiều chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 

Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có nhiều chân.”  
 

 
Tấm ván được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 

“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm ván.”  
 

 
Ghế mây được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 

“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế mây.”  
 

 
Ghế lót rơm được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 

“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lót rơm.”  
 

 
12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nằm ở giường cao. Dân 

chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên nằm giường cao; vị nào nằm thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi nằm ở giường thấp đã bị rắn 

cắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khung giường.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng khung giường loại cao. 

Các vị đu đưa với các khung giường loại cao. ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khung giường loại cao; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép khung giường cao 
tối đa tám ngón tay.”  
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13. Tena kho pana samayena saṅghassa suttaṃ uppannaṃ hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave mañcaṃ1 vetun ”ti.2 

 
Aṅgāni bahuṃ suttaṃ pariyādiyanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave aṅge vijjhitvā aṭṭhapādakaṃ vetun ”ti.2 

 
Coḷakaṃ uppannaṃ hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave cilimikā3 kātun ”ti. 

 
Tūlikā uppannā hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave vijaṭetvā bimbohanaṃ4 kātuṃ. Tīṇi tūlāni 

rukkhatūlaṃ latātūlaṃ poṭakītūlan ”ti.  

 
Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū aḍḍhakāyikāni5 

bimbohanāni dhārenti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Na bhikkhave aḍḍhakāyikāni5 bimbohanāni dhāretabbāni. Yo dhāreyya 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave sīsappamāṇaṃ bimbohanan ”ti.  

 
14. Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti. Manussā 

mahāmattānaṃ atthāya bhisiyo paṭiyādenti uṇṇābhisiṃ coḷabhisiṃ 
vākabhisiṃ tiṇabhisiṃ paṇṇabhisin ti. Te vītivatte samajje chaviṃ 
uppāṭetvā6 haranti. Addasāsuṃ7 kho bhikkhū samajjaṭṭhāne bahuṃ 
uṇṇampi colampi8 vākampi tiṇampi paṇṇampi chaḍḍhitaṃ.9 Disvāna 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave pañcabhisiyo uṇṇābhisiṃ coḷabhisiṃ vākabhisiṃ 
tiṇabhisiṃ paṇṇabhisin ”ti.  

 
Tena kho pana samayena saṅghassa senāsanaparikkhārikaṃ dussaṃ10 

uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave bhisiṃ onandhitun ”ti.11  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū mañcabhisiṃ pīṭhe santharanti,12 

pīṭhabhisiṃ mañce santharanti12 bhisiyo paribhijjanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
                                                   
1 suttaṃ mañcaṃ - Syā.     8 coḷakampi - Ma;  
2 veṭhetun ti - Ma, Syā.        coḷampi - Syā.  
3 cimilikaṃ - Ma, Syā;     9 chaṭṭitaṃ - Ma;  
   cilimikaṃ - PTS.        chaḍḍitaṃ - Syā;  
4 bibbohanaṃ - Ma.        chaḍḍitāni - PTS. 
5 addhakāyikāni - Ma.     10 senāsanaparikkhāradussaṃ - PTS. 
6 opāṭetvā - PTS.    11 onaddhitun ti - Syā.  
7 addasaṃsu - Syā.     12 saṃharanti - Syā, PTS.  
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13. Vào lúc bấy giờ, chỉ sợi được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đan chỉ ở giường.”  
 

 
Các góc tốn nhiều chỉ. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xuyên lỗ ở các thanh và đan thành ô 

vuông.”  
 

 
Mảnh vải được phát sanh. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng làm thảm lót nền.”  

 

 
Bông gòn được phát sanh. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tháo ra dùng làm gối. Có ba loại bông gòn: 

bông gòn từ cây, bông gòn từ dây leo, bông gòn từ cỏ.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các gối dài nửa thân 

người. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các gối dài nửa thân người; vị nào 
sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện gối có 
kích thước của cái đầu.”  
 

 
14. Vào lúc bấy giờ, có lễ hội trên đỉnh núi ở thành Rājagaha. Dân chúng 

chuẩn bị các loại nệm để phục vụ các quan đại thần là ‘nệm len, nệm vải, 
nệm sợi vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá.’ Khi lễ hội đã xong, họ tháo lấy các bao nệm 
rồi đem đi. Các tỳ khưu đã nhìn thấy tại chỗ lễ hội nhiều sợi len, sợi vải, sợi 
từ vỏ cây, cỏ, và lá bị quăng bỏ, sau khi nhìn thấy các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại nệm: nệm len, nệm vải, nệm sợi 
vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, vải phụ tùng của giường ghế được phát sanh đến hội 

chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) để bọc nệm.”  

 

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trải nệm của giường ở ghế, trải nệm của ghế 

ở giường. Các nệm bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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“Anujānāmi bhikkhave onaddhamañcaṃ onaddhapīṭhan ”ti.  
 
 

Ullokaṃ akaritvā santharanti.1 Heṭṭhato nipphaṭanti.2 ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ullokaṃ katvā santharitvā bhisiṃ onandhitun ”ti.  

 
 

Chaviṃ uppāṭetvā haranti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave phosetun ”ti.3  

 
 

Haranti yeva. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave bhattikamman ”ti.4  

 
 

Haranti yeva. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave hatthabhattin ”ti.5  

 
 

15. Tena kho pana samayena titthiyānaṃ seyyā setavaṇṇā honti 
kāḷavaṇṇakatā bhūmi gerukaparikammakatā bhitti. Bahū manussā 
seyyāpekkhakā gacchanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave vihāre setavaṇṇaṃ kāḷavaṇṇaṃ 
gerukaparikamman ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena pharusāya bhittiyā setavaṇṇo na nipatati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave thusapiṇḍaṃ datvā pāṇikāya paṭibāhetvā6 
setavaṇṇaṃ nipātetun ”ti.  
 
 

Setavaṇṇo anibandhaniyo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave saṇhamattikaṃ datvā pāṇikāya paṭibāhetvā 

setavaṇṇaṃ nipātetun ”ti.  
 
 

Setavaṇṇo anibandhaniyo hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ikkāsaṃ piṭṭhamaddan ”ti.  

 
 

Tena kho pana samayena pharusāya bhittiyā gerukaṃ na nipatati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
                                                   
1 saṃharanti - PTS.     4 bhittikamman ti - Syā, PTS. 
2 nipatanti - Ma; nippāṭenti - Syā.  5 hatthabhittin ti - Syā, PTS.  
3 phositun ti - Ma, Syā; postun ti - PTS.  6 paṭibāhitvā - PTS, evaṃ sabbattha. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường được bọc nệm, ghế được bọc 
nệm.”  
 
 

Các vị trải lên nhưng không làm tấm lót nên đã bị rơi ra từ bên dưới. 
―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm tấm lót (bên dưới), trải đều ra, rồi bọc 
nệm.”  
 
 

Họ tháo bao nệm rồi lấy (bao nệm) đem đi. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bôi màu (bao nệm).”  

 
 

Họ vẫn lấy đem đi. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc thực hiện các đường vẽ (ở bao nệm).”  

 
 

Họ vẫn lấy đem đi. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các đường vẽ bằng bàn tay (ở bao nệm).”  

 
 

15. Vào lúc bấy giờ, các chỗ nằm của các ngoại đạo có màu trắng, nền 
được làm màu đen, tường được trét màu đỏ. Số đông dân chúng đi đến để 
ngắm các chỗ nằm. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sơn) màu trắng, màu đen, trét màu đỏ ở 
trú xá.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, màu trắng không bám được ở tường bị lồi lõm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nắm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bằng, rồi bôi màu trắng lên.”  
 
 

Màu trắng không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để đất sét dẻo vào, dùng cái bay gạt bằng, 
rồi bôi màu trắng lên.”  
 
 

Màu trắng không dính chặt vào. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng nhựa cây, bột nghiền.”  

 
 

Vào lúc bấy giờ, màu đỏ không bám được ở tường bị lồi lõm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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“Anujānāmi bhikkhave thusapiṇḍaṃ datvā pāṇikāya paṭibāhetvā 
gerukaṃ nipātetun ”ti.  
 

 
Gerukaṃ anibandhaniyaṃ hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave kuṇḍakamattikaṃ datvā pāṇikāya paṭibāhetvā 

gerukaṃ nipātetun ”ti.  
 

 
Gerukaṃ anibandhaniyaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave sāsapakuṇḍaṃ1 sitthatelakan ”ti.  

 

 
Accussannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave coḷakena paccuddharitun ”ti.  

 

 
16. Tena kho pana samayena pharusāya bhūmiyā kāḷavaṇṇo na nipatati. 

—pe— “Anujānāmi bhikkhave thusapiṇḍaṃ datvā pāṇikāya paṭibāhetvā 
kāḷavaṇṇaṃ nipātetun ”ti.  
 

 
Kāḷavaṇṇo anibandhaniyo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 

“Anujānāmi bhikkhave gaṇḍamattikaṃ2 datvā pāṇikāya paṭibāhetvā 
kāḷavaṇṇaṃ nipātetun ”ti.  
 

 
Kāḷavaṇṇo anibandhaniyo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave ikkāsaṃ kasāvan ”ti.  

 

 
17. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vihāre 

paṭibhānacittaṃ3 kārāpenti itthirūpakaṃ purisarūpakaṃ. Manussā 
vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi 
gihī kāmabhogino ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Na bhikkhave paṭibhānacittaṃ kārāpetabbaṃ itthirūpakaṃ 

purisarūpakaṃ. Yo kārāpeyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave 
mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikan ”ti.  

                                                   
1 sāsapakuṭṭaṃ - Ma; sāsapakuṭaṃ - Syā; sāsapakuḍḍaṃ - PTS. 
2 gaṇḍumattikaṃ - Ma; laṇḍumattikaṃ - Syā.   3 paṭibhāṇacittaṃ - Syā.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2                 Chương Sàng Tọa 

 145

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nắm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bằng, rồi bôi màu đỏ lên.”  
 

 
Màu đỏ không dính chặt vào. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng đất sét trộn với cám đỏ, dùng cái 

bay gạt bằng, rồi bôi màu đỏ lên.”  
 

 
Màu đỏ không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng bột trái mù tạt, dầu sáp ong.”  

 

 
(Chất ấy) bị đóng thành từng cục. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 

Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chùi đi bằng miếng giẻ.”  

 

 
16. Vào lúc bấy giờ, màu đen không bám được ở nền đất bị lồi lõm. ―(như 

trên)― - “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nắm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bằng, rồi bôi màu đen lên.”  
 

 
Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thêm vào phân trùn và đất sét, dùng cái bay 
gạt bằng, rồi bôi màu đen lên.”  
 

 
Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng nhựa cây, chất làm đông.”  

 

 
17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục sư bảo thực hiện hình ảnh gợi 

cảm ở trú xá: hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam. Dân chúng trong khi 
đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

 
- “Này các tỳ khưu, không nên bảo thực hiện hình ảnh gợi cảm ở trú xá: 

hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam; vị nào bảo thực hiện thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép trang hoàng hình vòng hoa, trang 
hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại.”  
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18. Tena kho pana samayena vihārā nīcavatthukā honti, udakena 
ottharīyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti.  
 
 

Cayo paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ 

dārucayan ”ti.  
 
 

Ārohantā vihaññanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ 

dārusopāṇan ”ti.  
 
 

Ārohantā paripatanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  

 
 

19. Tena kho pana samayena vihārā ālakamandā1 honti. Bhikkhū hirīyanti 
nipajjituṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave tirokaraṇin ”ti.  
 
 

Tirokaraṇiṃ ukkhipitvā olokenti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave aḍḍhakuḍḍakan ”ti. 

 
 

Aḍḍhakuḍḍakā uparito olokenti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave tayo gabbhe: sivikāgabbhaṃ nāḷikāgabbhaṃ 

hammiyagabbhan ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū khuddake vihāre majjhegabbhaṃ 
karonti. Upacāro na hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave khuddake vihāre ekamantaṃ gabbhaṃ kātuṃ 
mahallake majjhe ”ti.  
 
 

20. Tena kho pana samayena vihārassa kuḍḍapādo jīrati. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave kuluṅkapādakan ”ti.2  
 
 

Vihārassa kuḍḍo ovassati. ―pe―  

                                                   
1 āḷakamandā - Ma; āḷakamandā pākaṭā - Syā.  2 kulaṅkapādakan ti - Ma, Syā, PTS. 
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18. Vào lúc bấy giờ, các trú xá có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  
 

 
Nền móng bị đổ xuống. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 

bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 

 
Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 

bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 

 
Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  

 

 
19. Vào lúc bấy giờ, các trú xá trở nên đông đảo người. Các tỳ khưu ái ngại 

khi nằm xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) màn che.”  

 

 
Họ vén màn che lên nhìn vào. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bức tường thấp.”  

 

 
Họ nhìn vào từ phía trên của bức tường thấp. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) ba loại phòng: phòng vuông, 

phòng chữ nhật, phòng ở trên gác xép.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm phòng ở chính giữa trong trú xá nhỏ. 

Khu vực xung quanh không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) phòng ở một bên trong trú xá 

nhỏ, ở chính giữa trong trú xá lớn.”  
 

 
20. Vào lúc bấy giờ, chân tường của trú xá bị hư hỏng. Các vị đã trình sự 

việc ấy lên đức Thế Tôn.  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cây gỗ áp vào.”  

 

 
Tường của trú xá bị thấm nước mưa. ―(như trên)―  
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“Anujānāmi bhikkhave parittānakiṭikaṃ uddasudhan ”ti.1  
 

 
Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno tiṇacchadanā ahi 

khandhe papati, so bhīto vissaramakāsi. Bhikkhū upadhāvitvā taṃ 
bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ āvuso vissaramakāsī ”ti? Atha kho so 
bhikkhu bhikkhūnaṃ2 ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave vitānan ”ti. 
 

 
21. Tena kho pana samayena bhikkhū mañcapādepi pīṭhapādepi 

thavikāyo laggenti. Undūrehipi upacikāhipi khajjanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave bhittikhīlaṃ nāgadantakan ”ti.  
 

 
Tena kho pana samayena bhikkhū mañcepi pīṭhepi cīvaraṃ nikkhipanti. 

Cīvaraṃ paribhijjati.3 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave 4cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  

 

 
Tena kho pana samayena vihārā anālindakā honti appaṭissāraṇā. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave ālindaṃ paghanaṃ pakuḍḍaṃ5 osarakan ”ti.6  

 

 
Ālindā pākaṭā honti. Bhikkhū hirīyanti nipajjituṃ. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave saṃsaraṇakiṭikaṃ ugghāṭanakiṭikan ”ti.  

 

 
22. Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse bhattavissaggaṃ karontā 

sītena ’pi uṇhena ’pi kilamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave upaṭṭhānasālan ”ti.  

 

 
Upaṭṭhānasālā nīcavatthukā hoti. Udakena ottharīyati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti.  

                                                   
1 uddhāsudhan ti - Syā;      5 pakuṭṭaṃ - Ma, Syā;  
  uddhasudhan ti - PTS.        pakuṭaṃ - PTS. 
2 so bhikkhūnaṃ etamatthaṃ - Ma, Syā.   6 osārakan ti - Ma;  
3 paribhijji - Ma, PTS.         osārikan ti - Syā;  
4 bhikkhave vihāre - Ma, Syā.        osarakan ti - PTS.  
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm chắn bảo vệ, vữa hồ.”1  
 
 

Vào lúc bấy giờ, rắn từ mái cỏ rơi xuống trên vai của vị tỳ khưu nọ. Bị 
hoảng sợ, vị ấy đã kêu thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và nói với vị tỳ khưu 
ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức đã kêu thét lên vậy?” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) vòm che ở mái.”  
 
 

21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu treo các túi ở chân giường và ở cả chân 
ghế nữa. Chúng đã bị các con chuột và mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) chốt đinh ở tường, móc ngà 
voi.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y ở trên giường và ở cả trên ghế nữa. Y bị 
tả tơi (thành từng mảnh). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở trú 
xá.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có các mái hiên nên không che chắn 
(ánh nắng) được. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) mái hiên, sân có mái che, sân 
ở phía trong, hàng hiên có mái che.”  
 
 

Các mái hiên trở thành nơi công cộng. Các tỳ khưu ái ngại khi nằm xuống. 
―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) màn che di chuyển bằng bánh 
xe, màn che loại kéo lên.”  
 
 

22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi tiến hành việc phân phối bữa ăn 
ở ngoài trời bị mệt mỏi vì lạnh, vì nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) phòng hội họp.”  
 
 

Phòng hội họp có nền thấp nên bị ngập nước. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  

                                                   
1 Vữa hồ (uddasudhaṃ): Ngài Buddhaghosa giải thích là vữa hồ được làm bằng đất sét trộn 
với tro và phân bò (VinA. vi, 1219). 
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Cayo paripatati.  
“Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ 

dārucayan ”ti.  
 

 
Ārohantā vihaññanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ 

dārusopāṇan ”ti.  
 

 
Ārohantā paripatanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  

 

 
Upaṭṭhānasālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ 
makaradantakaṃ pañcapaṭikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  
 

 
Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse chamāyaṃ cīvaraṃ 

pattharanti. Cīvaraṃ paṃsukitaṃ hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ajjhokāse cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  

 

 
Pānīyaṃ otappati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave pānīyasālaṃ pānīyamaṇḍapan ”ti. 

 

 
Pānīyasālā nīcavatthukā hoti. Udakena ottharīyati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti.  

 

 
Cayo paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ 

dārucayan ”ti.  
 

 
Ārohantā vihaññanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ 

dārusopāṇan ”ti.  
 

 
Ārohantā paripatanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti.  
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Nền móng bị đổ xuống. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 

bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 

bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  

 
 

Rác cỏ rơi vào trong phòng hội họp. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 

dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu phơi y trên nền đất ở ngoài trời. Y bị dơ bẩn. 
―(như trên)―  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở ngoài 
trời.”  
 
 

Nước uống bị nắng sưởi ấm. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà nước uống, mái che chỗ 

nước uống.”  
 
 

Nhà nước uống có nền thấp nên bị ngập nước. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  

 
 

Nền móng bị đổ xuống. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 

bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 

bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  
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Pānīyasālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makara-
dantakaṃ pañcapaṭikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  
 

 
Pānīyabhājanaṃ na saṃvijjati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave pānīyasaṅkhaṃ pānīyasarāvakan ”ti. 

 

 
23. Tena kho pana samayena vihārā aparikkhittā honti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre: iṭṭhakāpākāraṃ 

silāpākāraṃ dārupākāran ”ti.  
 

 
Koṭṭhako na hoti.  
“Anujānāmi bhikkhave koṭṭhakan ”ti.  

 

 
Koṭṭhako nīcavatthuko hoti. Udakena ottharīyati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti. 

 

 
Koṭṭhakassa kavāṭaṃ na hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhisaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ 

uttarapāsakaṃ aggaḷavaṭṭikaṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ 
āviñjanacchiddaṃ āviñjanarajjun ”ti.  
 

 
Koṭṭhake1 tiṇacuṇṇaṃ paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makara-
dantakaṃ pañcapaṭikan ”ti.  
 

 
24. Tena kho pana samayena pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave marumbaṃ upakiritun ”ti. 

 

 
Na pariyāpunanti.  
“Anujānāmi bhikkhave padarasilaṃ nikkhipitun ”ti. 

                                                   
1 koṭṭhakā - PTS. 
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Rác cỏ rơi vào trong nhà nước uống. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 

dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.”  
 

 
Tô uống nước không có. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vỏ sò để uống nước, cốc để 

uống nước.”  
 

 
23. Vào lúc bấy giờ, các trú xá không được rào lại. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh ba loại hàng rào: hàng rào 

bằng gạch, hàng rào bằng đá, và hàng rào bằng gỗ.”  
 

 
Cổng ra vào không có. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cổng ra vào.”  

 

 
Cổng ra vào có nền thấp nên bị ngập nước. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  

 

 
Cổng ra vào không có cửa. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 

chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.”  
 

 
Rác cỏ rơi ở cổng ra vào. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 

dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.”  
 

 
24. Vào lúc bấy giờ, căn phòng bị lầy lội. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.”  

 

 
Các vị làm không có kết quả.  
-Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.”  
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Udakaṃ santiṭṭhati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamanan ”ti. 

 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū pariveṇe tahaṃ tahaṃ aggiṭṭhānaṃ 
karonti. Pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

“Anujānāmi bhikkhave ekamantaṃ aggisālaṃ kātun ”ti. 
 
 

Aggisālā nīcavatthukā hoti. Udakena ottharīyati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātun ”ti.  

 
 

Cayo paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye: iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ 

dārucayan ”ti.  
 
 

Ārohantā vihaññanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe: iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ 

dārusopāṇan ”ti.  
 
 

Ārohantā paripatanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhan ”ti. 

 
 

Aggisālāya kavāṭaṃ na hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhisaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ 

uttarapāsakaṃ aggaḷavaṭṭikaṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ 
āviñjanacchiddaṃ āviñjanarajjun ”ti.  
 
 

Aggisālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makara-
dantakaṃ pañcapaṭikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjun ”ti.  

 
25. Tena kho pana samayena ārāmo aparikkhitto hoti. Ajakā ’pi pasukā 

’pi uparope viheṭhenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
“Anujānāmi bhikkhave parikkhipituṃ tayo vaṭe:1 veḷuvaṭaṃ2 

kaṇṭakīvaṭaṃ3 parikhan ”ti.  

 
Koṭṭhako na hoti. Tatheva ajakā ’pi pasukā ’pi uparope viheṭhenti. ―pe―  

                                                   
1 vāṭe - Ma, PTS, Sīmu.  3 kaṇḍakavāṭaṃ - Ma;  
2 veḷuvāṭaṃ - Ma, PTS.     kaṇṭakavaṭaṃ - Syā; kaṇṭakīvāṭaṃ - PTS, Sīmu.  
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Nước còn đọng lại. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (đào) rãnh thoát nước.”  

 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện chỗ đốt lửa ở nơi này nơi nọ trong 
căn phòng. Căn phòng bị rác bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) nhà để đốt lửa ở một góc.”  
 
 

Nhà để đốt lửa có nền thấp nên bị ngập nước. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.”  

 
 

Nền móng bị đổ xuống. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 

bằng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 

bậc thang bằng đá, bậc thang bằng gỗ.”  
 
 

Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.”  

 
 

Nhà để đốt lửa không có cửa. ―(như trên)―  
-Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 

chốt xoay, tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.”  
 
 

Rác cỏ rơi vào trong nhà để đốt lửa. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 

dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.”  
 
 

25. Vào lúc bấy giờ, tu viện không được rào lại. Các con dê và các con thú 
nhỏ phá hoại các cây trồng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bao bọc quanh bằng ba loại rào ngăn: rào 
ngăn bằng tre, rào ngăn bằng cây gai, và hào rãnh.”  
 
 

Cổng ra vào không có. Tương tợ y như thế, các con dê và các con thú nhỏ 
phá hoại các cây trồng. ―(như trên)―  
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“Anujānāmi bhikkhave koṭṭhakaṃ āpesiṃ yamakakavāṭaṃ toraṇaṃ 
palighan ”ti.  

 
Koṭṭhake1 tiṇacuṇṇaṃ paripatati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ 

kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ 
makaradantakaṃ pañcapaṭikan ”ti.  

 
Ārāmo cikkhallo hoti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave marumbaṃ upakiritun ”ti. 

 
Na pariyāpuṇanti. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave padarasilaṃ nikkhipitun ”ti.  

 
Udakaṃ santiṭṭhati. ―pe―  
“Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamanan ”ti.  

 
26. Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro saṅghassa 

atthāya sudhāmattikālepanaṃ pāsādaṃ kārāpetukāmo hoti. Atha kho 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho bhagavatā chadanaṃ anuññātaṃ kiṃ 
ananuññātan ”ti?2 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Anujānāmi bhikkhave pañca chadanānī: iṭṭhakāchadanaṃ silāchadanaṃ 

sudhāchadanaṃ tiṇacchadanaṃ paṇṇacchadanan ”ti.  
 

Paṭhamabhāṇavāraṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 koṭṭhakā - PTS.    2 chadanaṃ anuññātan ti - Syā.  
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cổng ra vào, hai cánh cửa gắn nhánh cây 
có gai, vòm cổng, và móc khóa.”  
 

Rác cỏ rơi ở cổng ra vào. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 

dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.”  
 

Tu viện bị lầy lội. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.”  

 
Các vị làm không có kết quả. ―(như trên)―  
-Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.”  

 
Nước còn đọng lại. ―(như trên)―  
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (đào) rãnh thoát nước.”  

 
26. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha có ý định cho 

xây dựng tòa nhà dài có tô vữa hồ đất sét nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Khi 
ấy, các tỳ khưu khởi ý điều này: “Mái che loại nào đã được đức Thế Tôn cho 
phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại mái che: mái che lợp ngói, mái 
che lợp đá phiến, mái che bằng vữa hồ, mái che lợp cỏ, mái che lợp lá.”  
 

Tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 




