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42. Tena kho pana samayena manussā bhattagge antaraghare 
uccāsayanamahāsayanāni paññāpenti,1 seyyathīdaṃ: āsandiṃ pallaṅkaṃ 
goṇakaṃ cittakaṃ paṭikaṃ paṭalikaṃ tūlikaṃ vikatikaṃ uddalomiṃ2 
ekantalomiṃ kaṭṭhissaṃ3 koseyyaṃ kambalaṃ4 kuttakaṃ hatthattharaṃ 
assattharaṃ rathattharaṃ ajinappaveṇiṃ kādalimigapavarapaccattharaṇaṃ 
sauttaracchadaṃ ubhatolohitakūpadhānaṃ. Bhikkhū kukkuccāyantā 
nābhinisīdanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

“Anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā tīṇi āsandiṃ pallaṅkaṃ tūlikaṃ 
gihīvikataṃ5 abhinīsidituṃ natveva abhinipajjitun ”ti.  
 
 
 
 
 

Tena kho pana samayena manussā bhattagge antaraghare tūlonaddhaṃ 
mañcampi pīṭhampi paññāpenti. Bhikkhū kukkuccāyanti nābhinisīdanti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

“Anujānāmi bhikkhave gihīvikataṃ abhinisīdituṃ natveva abhinipajjitun 
”ti. 
 
 
 
 

43. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho anāthapiṇḍiko gahapati bhagavantaṃ 
etadavoca: “Adhivāsetu me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ 
bhikkhusaṅghenā ”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.  
 
 

 
Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati bhagavato adhivāsanaṃ viditvā 

uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha 
kho anāthapiṇḍiko gahapati tassā rattiyā accayena paṇītaṃ khādanīyaṃ 
bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi: “Kālo bhante 
niṭṭhitaṃ bhattan ”ti.  

                                                   
1 paññapenti - Ma.   4 koseyyaṃ - Ma, kambalaṃ ti na dissate.  
2 uddhalomiṃ - Syā.   5 gihivikataṃ - Ma, PTS;  
3 kaṭṭissaṃ - Ma; kaṭissaṃ - Syā.     avasesaṃ gihīvikaṭaṃ - Syā.  
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42. Vào lúc bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà các 
chỗ ngồi cao và các chỗ ngồi rộng như là: ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm 
thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông 
mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn 
để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, 
thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. 
Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, ngoại trừ ba thứ là ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm bông gòn, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia chủ 
nhưng không được nằm lên.”  
 
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà loại 
giường và ghế độn bông gòn. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không ngồi lên. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia 
chủ nhưng không được nằm lên.”  
 
 
 
 

43. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Sāvatthi. Tại nơi đó trong thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anāthapiṇḍika. Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika 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, gia chủ Anāthapiṇḍika 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 con vào ngày mai.” Đức Thế tôn đã nhận lời bằng thái độ 
im lặng.  
 
 
 
 

Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika 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 gia chủ Anāthapiṇḍika đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi đã cho thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.”  
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Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena 
anāthapiṇḍikassa gahapatissa nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena. Atha kho anāthapiṇḍiko 
gahapati buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena 
bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā bhagavantaṃ bhuttāviṃ 
onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho anāthapiṇḍiko 
gahapati bhagavantaṃ etadavoca: “Kathāhaṃ bhante jetavane paṭipajjāmī 
”ti.  
 
 

“Tena hi tvaṃ gahapati jetavanaṃ āgatānāgatassa cātuddisassa 
saṅghassa patiṭṭhāpehī ”ti.  
 
 

“Evaṃ bhante ”ti kho anāthapiṇḍiko gahapati bhagavato paṭissutvā 
jetavanaṃ āgatānāgatassa cātuddisassa saṅghassa patiṭṭhāpesi.  
 
 
 

Atha kho bhagavā anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ imāhi gāthāhi anumodi:  
 
 
 

44. Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti tato vāḷamigāni ca, 
 siriṃsape1 ca makase sisire cāpi vuṭṭhiyo.  
 
 
 Tato vātātapo ghoro sañjāto paṭihaññati, 
 leṇatthañca sukhatthañca jhāyituñca vipassituṃ.  
 
 
 Vihāradānaṃ saṅghassa aggaṃ buddhena 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 anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ imāhi gāthāhi anumoditvā 
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  

                                                   
1 sarīsape - Ma. 
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Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đi đến tư gia của 
gia chủ Anāthapiṇḍika, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, gia chủ Anāthapiṇḍika 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, gia chủ Anāthapiṇḍika đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, gia chủ Anāthapiṇḍika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, con tiến hành như thế nào về Jetavana?”  
 
 

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

- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi gia chủ Anāthapiṇḍika nghe theo đức Thế 
Tôn đã thiết lập Jetavana dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai.  
 
 
 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ với gia chủ Anāthapiṇḍika bằng 
những lời kệ này:  
 
 

44. “Từ nơi ấy, chúng (các trú xá) ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, và 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.  
 

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 với gia chủ Anāthapiṇḍika bằng những lời kệ 
này đức Thế Tôn đã rời chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2    Senāsanakkhandhakaṃ 

 186

45. Tena kho pana samayena aññatarassa ājīvakasāvakassa 
mahāmattassa saṅghahattaṃ hoti. Āyasmā upanando sakyaputto pacchā 
āgantvā vippakatabhojanaṃ1 ānantarikaṃ2 bhikkhuṃ vuṭṭhāpesi. 
Bhattaggaṃ kolāhalamahosi. Atha kho so mahāmatto ujjhāyati khīyati 
vipāceti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā pacchā āgantvā 
vippakatabhojane bhikkhū3 vuṭṭhāpessanti, bhattaggaṃ kolāhalamahosi. 
Nanu nāma labbhā aññatrāpi nisinnena yāvadatthaṃ bhuñjitun ”ti. Assosuṃ 
kho bhikkhū tassa mahāmattassa ujjhāyantassa khīyantassa vipācentassa.  
 
 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma āyasmā upanando sakyaputto pacchā āgantvā vippakatabhojanaṃ1 
ānantarikaṃ2 bhikkhuṃ vuṭṭhāpessati, bhattaggaṃ kolāhalaṃ ahosī ”ti? 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

“Saccaṃ kira tvaṃ upananda pacchā āgantvā vippakatabhojanaṃ1 
ānantarikaṃ2 bhikkhuṃ vuṭṭhāpesi bhattaggaṃ kolahalaṃ ahosī ”ti?  
 
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa pacchā 
āgantvā vippakatabhojanaṃ1 ānantarikaṃ2 bhikkhuṃ vuṭṭhāpessasi, 
bhattaggaṃ kolāhalaṃ ahosi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 
 

“Na bhikkhave vippakatabhojano bhikkhu4 vuṭṭhāpetabbo. Yo 
vuṭṭhāpeyya āpatti dukkaṭassa. Sace vuṭṭhāpeti pavārito ca hoti: ‘Gaccha 
udakaṃ āharā ’ti vattabbo. Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
labhetha sādhukaṃ sitthāni gilitvā vuḍḍhatarassa5 āsanaṃ dātabbaṃ. 
Natvevāhaṃ bhikkhave kenaci pariyāyena vuḍḍhatarassa bhikkhuno āsanaṃ 
paṭibāhetabban ’ti vadāmi. Yo paṭibāheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
                                                   
1 vippakatabhojane - Syā, PTS, Sīmu.  
2 anantarikaṃ - Syā, PTS.  5 vuḍḍhatarassa bhikkhuno - Ma, Syā.  
3 vippakatabhojanaṃ ānantarikaṃ bhikkhuṃ - Ma;  
   vippakatabhojane anantarikaṃ bhikkhuṃ - Syā. 
4 vippakatabhojane anantariko bhikkhu - Syā; vippakatabhojane bhikkhu - PTS.  
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45. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của vị quan đại 
thần nọ là đệ tử đạo lõa thể. Đại đức Upanananda con trai dòng Sakya đi đến 
trễ và đã làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng 
dậy. Nhà ăn đã có sự xáo động. Khi ấy, vị quan đại thần ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử đi đến trễ lại còn làm cho 
các vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà 
ăn đã có sự xáo động? Ngay cả khi được ngồi chỗ khác, không lẽ không thể 
thọ thực theo như nhu cầu hay sao?” Các tỳ khưu đã nghe vị quan đại thần 
phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 
 
 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda đi đến trễ lại còn làm cho vị 
tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà ăn đã 
có sự xáo động?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 
 
 

- “Này Upananda, nghe nói ngươi đi đến trễ còn làm cho vị tỳ khưu ngồi 
kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà ăn đã có sự xáo 
động, có đúng không vậy?”  
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi đi 
đến trễ lại còn cho vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng 
dậy khiến nhà ăn đã có sự xáo động vây? Này kẻ rồ dại, việc ấy không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực 
chưa xong đứng dậy; vị nào bảo đứng dậy thì phạm tội dukkaṭa. Nếu bảo 
đứng dậy, nên nói với vị được yêu cầu (đứng dậy) rằng: ‘Hãy đi lấy nước đem 
lại.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt 
được như vậy, (vị đang ăn) nên nuốt xuống các hạt cơm một cách khéo léo 
rồi nhường lại chỗ ngồi cho vị tỳ khưu thâm niên hơn. Này các tỳ khưu, 
nhưng ta không nói rằng: ‘Chỗ ngồi của vị tỳ khưu thâm niên hơn có thể bị 
xâm phạm bởi bất cứ phương thức nào;’ vị nào xâm phạm thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
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46. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gilāne bhikkhū 
vuṭṭhāpenti. Gilānā evaṃ vadenti: “Na mayaṃ āvuso sakkoma vuṭṭhātuṃ 
gilānamhā ”ti. “Mayaṃ āyasmante vuṭṭhāpessāmā ”ti pariggahetvā 
vuṭṭhāpetvā ṭhitake muñcanti. Gilānā mucchitā papatanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave gilāno vuṭṭhāpetabbo. Yo vuṭṭhāpeyya āpatti dukkaṭassā 
”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘gilānā mayamhā 
avuṭṭhāpanīyā ’ti varaseyyāyo paḷibuddhenti.1 Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave gilānassa patirūpaṃ seyyaṃ dātun ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū lesakappena senāsanaṃ 
paṭibāhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave lesakappena senāsanaṃ paṭibāhitabbaṃ. Yo paṭibāheyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

47. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū aññataraṃ 
paccantimaṃ mahāvihāraṃ paṭisaṅkharonti: “Idha mayaṃ vassaṃ 
vasissāmā ”ti. Addasaṃsu kho chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye 
bhikkhū vihāraṃ paṭisaṅkharonte, disvāna evamāhaṃsu: “Ime āvuso 
sattarasavaggiyā bhikkhū aññataraṃ vihāraṃ paṭisaṅkharonti, handa ne 
vuṭṭhāpessāmā ”ti.2 Ekacce evamāhaṃsu: “Āgametha āvuso yāva 
paṭisaṅkharonti, paṭisaṅkhate vuṭṭhāpessāmā ”ti.  
 
 

Atha kho chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū etadavocuṃ: 
“Uṭṭhethāvuso amhākaṃ vihāro pāpuṇātī ”ti.  
 

“Nanu āvuso paṭigacceva3 ācikkhitabbaṃ. Mayañca aññaṃ 
paṭisaṅkhareyyāmā ”ti.  
 

“Nanu āvuso saṅghiko vihāro ”ti?  
 

“Āma āvuso, saṅghiko vihāro ”ti. 
 

“Uṭṭhethāvuso, amhākaṃ vihāro pāpuṇātī ”ti.  
                                                   
1 palibundhenti - Ma;      2 vuṭṭhāpemā ti - PTS. 
   palibuddhanti - Syā, PTS.     3 paṭikacceva - Ma, Syā.  
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46. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo các tỳ khưu bị bệnh 
phải đứng dậy. Các vị bị bệnh nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi 
không thể đứng dậy, chúng tôi bị bệnh.” - “Chúng tôi sẽ làm cho các đại đức 
đứng dậy.” Rồi họ đã nắm lấy, lôi đứng dậy, và buông ra để cho các vị ấy 
đứng. Các vị bệnh bị ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo các vị bị bệnh phải đứng dậy, vị nào 
bảo đứng dậy thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (bảo rằng): ‘Chúng tôi bị bệnh, 
không nên bảo chúng tôi đứng dậy’ rồi chiếm chỗ nằm tốt nhất. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhường chỗ nằm thích hợp cho vị bị 
bệnh.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dùng mánh lới xâm chiếm chỗ 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên dùng mánh lới xâm chiếm chỗ trú ngụ; vị 
nào xâm chiếm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

47. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sửa chữa ngôi trú xá 
lớn nọ ở vùng lân cận (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ an cư mùa mưa ở chỗ này.” 
Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đang 
sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư này sửa chữa ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo 
họ tránh ra.” Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy chờ đợi trong 
lúc họ sửa chữa. Khi đã được sửa chữa xong, chúng ta sẽ bảo họ tránh ra.”  
 
 

Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với các tỳ khưu nhóm Mười Bảy 
Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.”  

 
- “Này các đại đức, không phải là điều cần phải được báo trước hay sao? 

Và chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác.”  

 
- “Này các đại đức, không phải trú xá thuộc về hội chúng hay sao?”  

 
- “Này các đại đức, đúng vậy. Trú xá thuộc về hội chúng.”  

 
- “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2    Senāsanakkhandhakaṃ 

 190

“Mahallako āvuso vihāro. Tumhe pi vasatha mayam pi vasissāmā ”ti.  
 
 

“Uṭṭhethāvuso amhākaṃ vihāro pāpuṇātī ”ti. Kupitā anattamanā gīvāyaṃ 
gahetvā nikkaḍḍhanti. Te nikkaḍḍhīyamānā1 rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Kissa tumhe āvuso rodathā ”ti?  
 
 
 

“Ime āvuso chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā amhe saṅghikā 
vihārā nikkaḍḍhantī ”ti.  
 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā bhikkhū saṅghikā vihārā 
nikkaḍḍhissantī ”ti? 
 
 

Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā bhikkhū saṅghikā 
vihārā nikkaḍḍhantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā 
―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 

“Na bhikkhave kupitena anattamanena bhikkhu saṅghikā vihārā 
nikkaḍḍhitabbo.2 Yo nikkaḍḍheyya, yathādhammo kāretabbo. Anujānāmi 
bhikkhave senāsanaṃ gāhetun ”ti.  
 
 
 
 

48. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho senāsanaṃ 
gāhetabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
senāsanagāhāpakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na 
dosāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, 
gahitāgahitañca3 jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo:  
 
 
 

Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  

                                                   
1 te nikkaḍḍhiyamānā - Ma, PTS; te tehi nikkaḍḍhiyamānā - Syā.  
2 bhikkhū saṅghikā vihārā nikkaḍḍhitabbā - Syā.   3 gāhitāgāhitañca - Syā. 
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- “Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, chúng tôi cũng sẽ ở được.”  
 
 

- “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.” Rồi (các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư) nổi giận, bất bình nắm (các vị kia) ở cổ lôi kéo ra ngoài. 
Trong khi bị lôi kéo ra ngoài, các vị kia khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: 
- “Này các đại đức, vì sao các vị khóc?”  
 
 

- “Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình 
rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.”  
 
 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình 
lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?”  
 
 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, bất bình rồi 
lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như 
trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 

- “Này các tỳ khưu, vị nổi giận, bất bình không nên lôi kéo các tỳ khưu ra 
khỏi trú xá thuộc về hội chúng; vị nào lôi kéo ra thì nên hành xử đúng theo 
Pháp.1 Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối chỗ trú ngụ.”  
 
 
 
 

48. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Chỗ trú ngụ nên được phân 
phối bởi vị nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối chỗ trú ngụ là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết (chỗ trú ngụ) đã được nhận hoặc chưa được nhận. 
Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy:  
 
 

Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 17 (ND). 
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Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ senāsanagāhāpakaṃ sammanneyya. Esā ñātti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 
senāsanagāhāpakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno senāsanagāhāpakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhāseyya.  
 
 
 

Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu senāsanagāhāpako. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho senāsanagāhāpakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho 
senāsanaṃ gāhetabban ”ti?1 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

“Anujānāmi bhikkhave paṭhamaṃ bhikkhū gaṇetuṃ, bhikkhū gaṇetvā 
seyyā gaṇetuṃ, seyyā gaṇetvā seyyaggena gāhetun ”ti.  
 
 
 
 

Seyyaggena gāhentā seyyā ussādayiṃsu.2  
 

“Anujānāmi bhikkhave vihāraggena gāhentun ”ti.  
 
 
 

Vihāraggena gāhentā vihāraṃ ussādayiṃsu.2 ―pe―  
 

“Anujānāmi bhikkhave pariveṇaggena gāhetun ”ti.  
 
 
 

Pariveṇaggena gāhentā pariveṇaṃ ussādayiṃsu.2  
 

“Anujānāmi bhikkhave anubhāgampi dātuṃ. Gahite anubhāge añño 
bhikkhu āgacchati na akāmā dātabbo ”ti.  

                                                   
1 gāhāpetabban ti - Syā.   2 ussārayiṃsu - Ma; ussādiyiṃsu - Syā, PTS.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phối chỗ trú ngụ. Đây là lời đề nghị.  
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phối chỗ trú ngụ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phối chỗ trú ngụ xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối chỗ 
trú ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.’”  
 
 
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu là các vị phân phối chỗ trú ngụ đã khởi ý điều này: 
“Chỗ trú ngụ nên được phân phối như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trước tiên đếm số lượng tỳ khưu; sau khi 
đếm số lượng tỳ khưu rồi đếm số lượng chỗ nằm; sau khi đếm số lượng chỗ 
nằm thì phân phối theo chỗ nằm.”  
 
 
 

Trong khi phân phối theo chỗ nằm, các chỗ nằm đã được thừa ra.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo trú xá.”  
 
 

 
Trong khi phân phối theo trú xá, các trú xá đã được thừa ra. ―nt―  

 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo phòng ở.”  

 
 

 
Trong khi phân phối theo phòng ở, các phòng ở đã được thừa ra.  

 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối luôn cả phần còn lại. Khi phần 

còn lại đã được nhận, có vị tỳ khưu khác đi đến, nếu (các vị) không sẵn lòng 
thì không cần phải cho.”  
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49. Tena kho pana samayena bhikkhū nissīme ṭhitassa senāsanaṃ 
gāhenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave nissīme ṭhitassa senāsanaṃ gāhetabbaṃ. Yo gāheyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū senāsanaṃ gāhetvā1 sabbakālaṃ 
paṭibāhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave senāsanaṃ gāhetvā1 sabbakālaṃ paṭibāhitabbaṃ. Yo 

paṭibāheyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave vassānaṃ temāsaṃ 
paṭibāhituṃ utukālaṃ na paṭibāhitun ”ti.2  

 
Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kati nu kho senāsanagāhā ”ti? 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Tayo me bhikkhave senāsanagāhā: purimako pacchimako 

antarāmuttako. Aparajjugatāya āsāḷhiyā purimako gāhetabbo, māsagatāya 
āsāḷhiyā pacchimako gāhetabbo, aparajjugatāya pavāraṇāya āyatiṃ 
vassāvāsatthāya antarāmuttako gāhetabbo. Ime kho bhikkhave tayo 
senāsanagāhā ”ti.  

 
Dutiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

                                                   
1 gahetvā - Syā.     2 utukālaṃ pana na paṭibāhitun ti - Ma. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2                 Chương Sàng Tọa 

 195

49. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu phân phối chỗ trú ngụ cho vị đứng ở 
ngoài ranh giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên phân phối sàng tọa cho vị đứng ở ngoài 
ranh giới; vị nào phân phối thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi nhận chỗ trú ngụ rồi chiếm giữ luôn. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận chỗ trú ngụ không nên chiếm giữ luôn; 
vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép chiếm 
giữ trong ba tháng của mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ.”  
 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu thời điểm phân 
phối chỗ trú ngụ?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, đây là ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: thời điểm 
trước, thời điểm sau, thời điểm trung gian. Vào ngày kế ngày rằm của tháng 
Āsāḷhā1 là thời điểm trước nên được phân phối, một tháng kế sau ngày rằm 
của tháng Āsāḷhā là thời điểm sau nên được phân phối, một ngày sau lễ 
Pavāraṇā cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian nên được 
phân phối. Này các tỳ khưu, đây là ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ.”  
 

Dứt tụng phẩm thứ nhì. 
 

***** 

                                                   
1 Tương đương ngày 16 tháng sáu âm lịch, tức là ngày đầu tiên của thời kỳ an cư mùa mưa 
đợt đầu (ND). 
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50. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto sāvatthiyaṃ 
senāsanaṃ gahetvā aññataraṃ gāmakāvāsaṃ agamāsi. Tatthapi1 senāsanaṃ 
aggahesi. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Ayaṃ kho āvuso āyasmā 
upanando sakyaputto bhaṇḍanakārako kalahakārako vivādakārako 
bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Sacāyaṃ idha vassaṃ vasissati 
sabbeva mayaṃ na phāsuṃ vasissāma. Handa naṃ pucchāmā ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho te bhikkhū āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavocuṃ:  

 
“Nanu tayā āvuso upananda sāvatthiyaṃ senāsanaṃ gahitan ”ti?  

 
“Evamāvuso ”ti.  

 
“Kiṃ pana tvaṃ āvuso upananda eko dve paṭibāhasī ”ti? 

 
“Idha ’dānāhaṃ āvuso muñcāmi. Tattha gaṇhāmī ”ti.  

 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando 
sakyaputto eko dve paṭibāhissatī ”ti?2 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ 
kira tvaṃ upananda eko dve paṭibāhasī ”ti?  
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa eko dve 
paṭibāhissasi?3 Tattha tayā moghapurisa gahitaṃ idha mukkaṃ.4 Idha tayā 
gahitaṃ5 tatra mukkaṃ.4 Evaṃ kho tvaṃ moghapurisa ubhayattha 
paribāhiro.6 Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ 
vā bhiyyobhāvāya. Atha kho taṃ appasannānaṃ ceva appasādāya 
pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave ekena dve paṭibāhitabbā. Yo 
paṭibāheyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 tatrapi - Syā. 
2 paṭibāhessatī ti - Ma, Syā.    5 idha gahitaṃ - Syā;  
3 paṭibāhessasi - Syā.        idha gahitaṃ kho - PTS. 
4 muttaṃ - Ma.       6 paṭibāhiro - PTS. 
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50. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi được 
phân phối chỗ trú ngụ ở thành Sāvatthi đã đi đến trú ngụ ở ngôi làng khác. 
Ngay cả ở nơi ấy, vị ấy đã được phân phối chỗ trú ngụ. Khi ấy, các tỳ khưu ấy 
đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và bất hòa trong hội chúng. Nếu vị này sẽ an cư mùa mưa ở đây, 
chính tất cả chúng ta sẽ sống không được thoải mái; vậy chúng ta hãy hỏi vị 
ấy đi.”  
 
 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này:  
 

- “Này đại đức Upananda, không phải đại đức đã nhận chỗ trú ngụ ở 
thành Sāvatthi rồi hay sao?”  
 

- “Này các đại đức, đúng vậy.”  
 

- “Này đại đức Upananda, tại sao đại đức là một lại chiếm giữ hai?”  
 

- “Này các đại đức, giờ tôi bỏ cái chỗ này, giữ lại cái chỗ kia.”  
 
 
 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya là một lại chiếm giữ hai?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy 
đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Upananda rằng: - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi là một lại chiếm giữ hai, có đúng không vậy?”  
 
 
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 

 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi là 

một lại chiếm giữ hai? Này kẻ rồ dại, chỗ kia ngươi giữ lại, chỗ này ngươi bỏ; 
chỗ này ngươi giữ lại, chỗ kia ngươi bỏ. Này kẻ rồ dại, như thế ở cả hai nơi 
người đều bị loại ra ngoài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không 
có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, một vị không nên chiếm giữ hai (chỗ trú 
ngụ), vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukkaṭa.”  
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51. Tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena 
vinayakathaṃ katheti, vinayassa vaṇṇaṃ bhāsati, vinayapariyattiyā vaṇṇaṃ 
bhāsati, ādissa ādissa āyasmato upālissa vaṇṇaṃ bhāsati. Bhikkhūnaṃ 
etadahosi:1 “Bhagavā kho2 anekapariyāyena vinayakathaṃ katheti, vinayassa 
vaṇṇaṃ bhāsati, vinayapariyattiyā vaṇṇaṃ bhāsati, ādissa ādissa āyasmato 
upālissa vaṇṇaṃ bhāsati. Handa mayaṃ āvuso āyasmato upālissa santike 
vinayaṃ pariyāpuṇāmā ”ti. Te ca3 bahū bhikkhū therā ca navā ca majjhimā 
ca āyasmato upālissa santike vinayaṃ pariyāpuṇanti. Āyasmā upāli ṭhitako 
’va4 uddissati therānaṃ bhikkhūnaṃ gāravena. Therāpi bhikkhū ṭhitakā ’va5 
uddisāpenti dhammagāravena. Tattha6 therā ceva bhikkhū kilamanti āyasmā 
ca upāli.7  
 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave navakena bhikkhunā uddisantena samake vā 
āsane nisīdituṃ uccatarake8 vā dhammagāravena. Therena bhikkhunā 
uddisāpentena samake vā āsane nisīdituṃ nīcatarake9 vā dhammagāravenā 
”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bahū bhikkhū āyasmato upālissa santike 
ṭhitakā ’va uddesaṃ patimānentā10 kilamanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave samānāsanikehi saha nisīditun ”ti.  
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kittāvatā nu kho samānāsaniko hotī 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave tivassantarena saha nisīditun ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū samānāsanikā ekamañce11 
nisīditvā mañcaṃ bhindiṃsu. Ekapīṭhe12 nisīditvā pīṭhaṃ bhindiṃsu. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave tivaggassa mañcaṃ, tivaggassa pīṭhan ”ti.  
 
 

Tivaggo pi mañce nisīditvā mañcaṃ bhindi, pīṭhe nisīditvā pīṭhaṃ 
bhindi.  

                                                   
1 bhikkhū - PTS. 
2 bhagavā kho bhikkhūnaṃ - Syā;   7 āyasmā ca upāli kilamati - Ma. 
   bhagavā - PTS.    8 uccatare - Ma, PTS. 
3 tedha - Ma, PTS.     9 nīcatare - Ma, PTS.  
4 ṭhitako - PTS.     10 paṭimānentā - Ma, Syā. 
5 ṭhitakā - PTS.     11 mañce - Ma, PTS, Sīmu.  
6 tatra - Syā.      12 pīṭhe - Ma, PTS, Sīmu. 
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51. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về Luật cho các tỳ khưu 
theo nhiều phương thức, ngài ngợi khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu về 
Luật, ngợi khen đại đức Upāli như thế này như thế khác. Các tỳ khưu đã khởi 
ý điều này: “Bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn thuyết giảng về Luật, 
ngợi khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu về Luật, ngợi khen đại đức Upāli 
như thế này như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học tập về Luật 
với đại đức Upāli.” Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, mới tu, và 
trung niên học tập về Luật với đại đức Upāli. Vì tôn trọng các tỳ khưu trưởng 
lão, đại đức Upāli chỉ đứng để giảng giải. Vì tôn kính Giáo Pháp, các tỳ khưu 
trưởng lão cũng chỉ đứng để nghe giảng. Trong trường hợp ấy, các tỳ khưu 
trưởng lão luôn cả đại đức Upāli đều bị mệt mỏi.  
 

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

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu mới tu ngồi chỗ ngồi ngang 
bằng hoặc cao hơn trong khi giảng giải vì tôn kính Giáo Pháp; vị tỳ khưu 
trưởng lão ngồi chỗ ngồi ngang bằng hoặc thấp hơn trong khi nghe giảng vì 
tôn kính Giáo Pháp.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, trong sự hiện diện của đại đức Upāli nhiều vị tỳ khưu chỉ 
đứng trong khi chờ đợi bài giảng nên bị mệt mỏi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi (chung) với những vị có đồng đẳng 
cấp.”  
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Giới hạn đến đâu gọi là có đồng 
đẳng cấp?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi với vị (chênh lệch) khoảng cách ba 
năm (trở lại).”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu có đồng đẳng cấp đã ngồi xuống trên một 
cái giường và đã làm gãy cái giường, đã ngồi xuống trên một cái ghế và đã 
làm gãy cái ghế. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường đối với nhóm ba vị, ghế đối với 
nhóm ba vị.”  
 
 
 

Ngay cả nhóm ba vị ngồi xuống trên cái giường cũng đã làm gãy cái 
giường, ngồi xuống trên cái ghế cũng đã làm gãy cái ghế.  
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“Anujānāmi bhikkhave duvaggassa mañcaṃ duvaggassa pīṭhan ”ti.  
 
 
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū asamānāsanikehi saha dīghāsane 
nisīdituṃ kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā paṇḍakaṃ mātugāmaṃ 
ubhatobyañjanakaṃ asamānāsanikehi saha dīghāsane nisīditun ”ti.  
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kittakapacchimaṃ1 nu kho 
dīghāsanaṃ hotī ”ti? ―pe―  
 

“Anujānāmi bhikkhave yaṃ tiṇṇannaṃ2 pahoti ettakapacchimaṃ3 
dīghāsanan ”ti.  
 
 
 

52. Tena kho pana samayena visākhā migāramātā saṅghassa atthāya 
sālindaṃ pāsādaṃ kārāpetukāmā hoti hatthinakhakaṃ. Atha kho 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho bhagavatā pāsādaparibhoge anuññāto 
kiṃ ananuññāto ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave sabbaṃ pāsādaparibhogan ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa ayyakā4 kālakatā5 
hoti. Tassā kālakiriyāya saṅghassa bahuṃ akappiyabhaṇḍaṃ uppannaṃ 
hoti, seyyathīdaṃ: āsandi pallaṅko goṇako cittako paṭikā paṭalikā tūlikaṃ 
vikatikaṃ uddalomikaṃ ekantalomikaṃ kaṭṭhissaṃ koseyyaṃ kuttakaṃ 
kambalaṃ hatthattharaṃ assattharaṃ rathattharaṃ ajinappaveṇi kāda-
limiga6pavarapaccattharaṃ sa-uttaracchadaṃ ubhatolohitakūpadhānaṃ. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave āsandiyā pāde chinditvā paribhuñjituṃ, 
pallaṅkassa vāle bhinditvā paribhuñjituṃ, tūlikaṃ vijaṭetvā bimbohanaṃ 
kātuṃ, avasesaṃ bhummattharaṇaṃ7 kātun ”ti.  

                                                   
1 kittakaṃ pacchimaṃ - Ma, Syā. 
2 tiṇṇaṃ - Ma, Sīmu.   5 kālaṃ katā - Ma, PTS. 
3 ettakaṃ pacchimaṃ - Ma, Syā.  6 kadalimigao - Ma, Syā, PTS. 
4 ayyikā - Ma, Syā.   7 bhūmattharaṇaṃ - Ma.  
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường đối với nhóm hai vị, ghế đối với 
nhóm hai vị.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại không ngồi xuống trên ghế dài 
cùng với các vị không đồng đẳng cấp. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi trên ghế dài cùng với những vị không 
đồng đẳng cấp ngoại trừ người vô căn, phụ nữ, người lưỡng căn.”  
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vậy ghế dài tối thiểu (ngắn nhất) 
là bao nhiêu?” ―(như trên)―  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ghế dài có chiều dài tối thiểu là đủ cho ba 
người.”  
 
 
 
 

52. Vào lúc bấy giờ, bà Visākhā mẹ của Migāra có ý muốn cho xây dựng 
tòa nhà dài có mái hiên hình đầu voi nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Khi ấy, 
các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ở công trình phụ của tòa nhà dài việc gì 
được đức Thế Tôn cho phép, việc gì không được cho phép?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả công trình phụ của tòa nhà dài.”  
 
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, bà nội của đức vua Pasenadi xứ Kosala từ trần. Khi bà ta 
từ trần, nhiều vật dụng không được phép đã phát sanh đến hội chúng như là: 
ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều 
màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm 
dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, 
thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm 
ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che 
phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng sau khi cắt ngắn các chân của ghế 
trường kỷ, (cho phép) sử dụng sau khi đã hủy đi lông ở ghế nệm lông thú, 
(cho phép) tháo gỡ nệm bông gòn để làm gối, (cho phép) dùng làm thảm lót 
trên nền đất các vật còn lại.”  




