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27. Tena kho pana samayena anāthapiṇḍiko gahapati rājagahakassa 
seṭṭhissa bhaginipatiko hoti. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati rājagahaṃ 
agamāsi kenacideva karaṇīyena. Tena kho pana samayena rājagahakena 
seṭṭhinā svātanāya buddhapamukho saṅgho nimantito hoti. Atha kho 
rājagahako seṭṭhi dāse ca kammakare1 ca āṇāpesi: “Tena hi bhaṇe kālasseva 
uṭṭhāya yāguyo pacatha, bhattāni pacatha, sūpāni sampādetha, 
uttaribhaṅgāni sampādethā ”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho anāthapiṇḍikassa gahapatissa etadahosi: “Pubbe khvāyaṃ 
gahapati mayi āgate sabbakiccāni nikkhipitvā mamaññeva saddhiṃ 
paṭisammodati. So ’dānāyaṃ vikkhittarūpo dāse ca kammakare ca āṇāpesi:2 
‘Tena hi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya yāguyo pacatha bhattāni pacatha, sūpāni 
sampādetha, uttaribhaṅgāni sampādethā ’ti. Kinnu kho imassa gahapatissa 
āvāho vā bhavissati vivāho vā bhavissati, mahāyañño vā paccupaṭṭhito, rājā 
vā māgadho seniyo bimbisāro nimantito svātanāya saddhiṃ balakāyenā ”ti.3  
 
 
 
 
 
 

Atha kho rājagahako seṭṭhi dāse ca kammakare ca āṇāpetvā yena 
anāthapiṇḍiko gahapati tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā anāthapiṇḍikena 
gahapatinā saddhiṃ paṭisammoditvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinnaṃ kho rājagahakaṃ seṭṭhiṃ anāthapiṇḍiko gahapati etadavoca: 
“Pubbe kho tvaṃ gahapati mayi āgate sabbakiccāni nikkhipitvā mamaññeva 
saddhiṃ paṭisammodasi. So ’dāni tvaṃ vikkhittarūpo dāse ca kammakare ca 
āṇāpesi: ‘Tena hi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya yāguyo pacatha, bhattāni pacatha, 
sūpāni sampādetha, uttaribhaṅgāni sampādethā ’ti. Kinnu kho te gahapati 
āvāho vā bhavissati vivāho vā bhavissati, mahāyañño vā paccupaṭṭhito, rājā 
vā māgadho seniyo bimbisāro nimantito svātanāya saddhiṃ balakāyenā ”ti.3  
 
 
 
 
 

“Na me gahapati4 āvāho vā bhavissati vivāho vā.5 Na pi rājā vā6 māgadho 
seniyo bimbisāro nimantito svātanāya saddhiṃ balakāyena. Api ca me 
mahāyañño paccupaṭṭhito. Svātanāya buddhapamukho saṅgho nimantito ”ti.  

                                                   
1 kammakāre - Ma.  5 āvāho vā bhavissati vivāho vā bhavissati - Ma;  
2 āṇāpeti - PTS.      āvāho vā bhavissati napi vivāho vā bhavissati - Syā;  
3 balanikāyenā ti - Syā.      āvāho bhavissati nāpi vivāho bhavissati - PTS.  
4 na me kho gahapati - Syā.  6 nāpi rājā vā - Ma; napi rājā - Syā; nāpi rājā - PTS.  
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27. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anāthapiṇḍika có người vợ là em gái của nhà 
đại phú ở thành Rājagaha. Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika đã đi đến thành 
Rājagaha vì công việc cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành 
Rājagaha đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày hôm sau. 
Khi ấy, nhà đại phú thành Rājagaha đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm 
công rằng: - “Này các người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật 
sớm, nấu cháo, nấu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn 
ngon.”  
 
 
 
 
 
 

Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika đã khởi ý điều này: “Trước đây mỗi khi ta 
đến, gia chủ này bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sao 
hôm nay ông ta có vẻ khẩn trương đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm 
công rằng: ‘Này các người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm, 
nấu cháo, nấu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon.’ 
Không lẽ vào ngày mai gia chủ này có đám rước dâu, hay là có đám đưa dâu, 
hay là sắp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha cùng với đội quân binh?”  
 
 
 
 
 

Sau đó, khi đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công xong, nhà đại phú 
thành Rājagaha đã đi đến gặp gia chủ Anāthapiṇḍika, sau khi đến đã chào 
hỏi gia chủ Anāthapiṇḍika rồi ngồi xuống một bên. Khi nhà đại phú thành 
Rājagaha đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anāthapiṇḍika đã nói với nhà đại 
phú thành Rājagaha điều này: - “Này gia chủ, trước đây mỗi khi ta đến, ông 
bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sao hôm nay ông có 
vẻ khẩn trương đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công rằng: ‘Này các 
người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm, nấu cháo, nấu thức 
ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon.’ Này gia chủ, không lẽ 
vào ngày mai ông có đám rước dâu, hay là có đám đưa dâu, hay là sắp xếp 
cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha cùng với đội quân binh?”  
 
 
 
 
 

- “Này gia chủ, không phải tôi có đám rước dâu, cũng không có đám đưa 
dâu, cũng không có mời thỉnh đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha cùng 
với đội quân binh, nhưng mà tôi sắp xếp cho buổi đại lễ cúng dường. Hội 
chúng có đức Phật đứng đầu đã được thỉnh mời vào ngày mai.”  
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28. “Buddho ’ti tvaṃ gahapati vadesī ”ti.  
“Buddho ’tyāhaṃ1 gahapati vadāmī ”ti.  
“Buddho ’ti tvaṃ gahapati vadesī ”ti.  
“Buddho ’tyāhaṃ gahapati vadāmī ”ti.  
“Buddho ’ti tvaṃ gahapati vadesī ”ti.  
“Buddho ’tyāhaṃ gahapati vadāmī ”ti.  

 
“Ghoso pi kho eso gahapati dullabho lokasmiṃ yadidaṃ ‘buddho ’ti.2 

Sakkā nu kho gahapati imaṃ kālaṃ taṃ bhagavantaṃ dassanāya 
upasaṅkamituṃ arahantaṃ sammāsambuddhan ”ti. 
 

“Akālo kho gahapati imaṃ kālaṃ taṃ bhagavantaṃ dassanāya 
upasaṅkamituṃ arahantaṃ sammāsambuddhaṃ. Sve ’dāni tvaṃ kālena taṃ 
bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamissasi arahantaṃ sammāsambuddhan 
”ti.  
 

Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati ‘sve ’dānāhaṃ kālena taṃ 
bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamissāmi arahantaṃ sammāsambuddhan 
’ti buddhagatāya satiyā nipajjitvā3 rattiyā sudaṃ tikkhattuṃ uṭṭhāsi 
pabhātaṃ maññamāno. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena 
sītavanadvāraṃ4 tenupasaṅkami. Amanussā dvāraṃ vivariṃsu. Atha kho 
anāthapiṇḍikassa gahapatissa nagaramhā nikkhantassa āloko antaradhāyi. 
Andhakāro pāturahosi. Bhayaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso udapādi. Tato 
va puna nivattitukāmo ahosi.  
 
 

Atha kho sīvako yakkho5 antarahito saddamanussāvesi:  
 
 “Sataṃ hatthī sataṃ assā sataṃ assatarī rathā 
 sataṃ kaññā sahassāni āmuttamaṇikuṇḍalā6 
 ekassa padavītihārassa kalaṃ nāgghanti soḷasin ”ti.7  
 

“Abhikkama gahapati, abhikkama gahapati, abhikkantaṃ te seyyo no 
paṭikkantan ”ti.  
 
 

Atha kho anāthapiṇḍikassa gahapatissa andhakāro antaradhāyi, āloko 
pāturahosi, yaṃ ahosi bhayaṃ chamhitattaṃ lomahaṃso so 
paṭippassambhi.  
 

Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho anāthapiṇḍikassa gahapatissa āloko 
antaradhāyi, andhakāro pāturahosi. Bhayaṃ chamhitattaṃ lomahaṃso 
udapādi. Tato ’va puna nivattitukāmo ahosi. Tatiyampi kho sīvako yakkho 
antarahito saddamanussāvesi:  

                                                   
1 buddhotāhaṃ - Syā.     5 sivako yakkho - Ma.  
2 yadidaṃ buddho buddho ’ti - Ma, PTS.  6 āmukkamaṇikuṇḍalā - Ma.  
3 nipajji - Syā.   7 soḷasiṃ - iti saddo Ma, PTS, Syā potthakesu na dissate.  
4 sivakadvāraṃ - Ma; sīvakadvāraṃ - Sīmu. 
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28. - “Này gia chủ, có phải ngươi nói: ‘Đức Phật’?”  
- “Ồ gia chủ, tôi nói là: ‘Đức Phật.’”  
- “Này gia chủ, có phải ngươi nói: ‘Đức Phật’?”  
- “Ồ gia chủ, tôi nói là: ‘Đức Phật.’”  
- “Này gia chủ, có phải ngươi nói: ‘Đức Phật?”  
- “Ồ gia chủ, tôi nói là: ‘Đức Phật.’”  

 
- “Này gia chủ, cái âm này thật khó được nghe ở thế gian, đó là từ: ‘Đức 

Phật.’ Này gia chủ, vào giờ này tôi có thể đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy không vậy?”  
 

- “Này gia chủ, giờ này không phải là lúc để đi đến để diện kiến đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy. Để đến sáng sớm ngày mai, dượng 
sẽ đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy vậy.”  
 
 

Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika (nghĩ rằng): ‘Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi 
đến để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy vậy,’ rồi đã 
nằm xuống với niệm tưởng về đức Phật, và đã thức giấc trong đêm ba lần, 
nghĩ rằng trời đã sáng. Sau đó, gia chủ Anāthapiṇḍika đã đi đến cổng thành 
dẫn đến khu rừng Sīta. Các phi nhân đã mở cổng thành. Khi ấy, trong lúc gia 
chủ Anāthapiṇḍika đang đi ra khỏi thành thì ánh sáng đã biến mất, bóng tối 
đã xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia 
chủ Anāthapiṇḍika, chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui.  
 
 

Khi ấy, dạ xoa Sīvaka không có hiện hình đã nói lời rằng:  
 

- “Một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm xe kéo bởi lừa, một 
trăm ngàn thiếu nữ (trang điểm) với ngọc trai, ngọc ma-ni, và các bông 
hoa tai, mười sáu lần như thế không giá trị bằng một bước chân đi tới.”  
 

“Này gia chủ hãy bước tới, này gia chủ hãy bước tới. Đối với người, việc 
bước tới thì tốt hơn, không có việc quay lui.”  
 
 
 

Khi ấy, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, run rẩy, 
lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anāthapiṇḍika đã được lắng 
xuống.  
 
 
 

Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, ánh sáng đã biến mất, 
bóng tối đã xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi 
đến gia chủ Anāthapiṇḍika, chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui. Đến lần 
thứ ba, dạ xoa Sīvaka không có hiện hình đã nói lời rằng:  
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 “Sataṃ hatthī sataṃ assā sataṃ assatarī rathā 
 sataṃ kaññā sahassāni āmuttamaṇikuṇḍalā 
 ekassa padavītihārassa kalaṃ nāgghanti soḷasin ”ti.  
 

“Abhikkama gahapati, abhikkama gahapati, abhikkantaṃ te seyyo no 
paṭikkantan ”ti.  
 
 

Tatiyampi kho anāthapiṇḍikassa gahapatissa andhakāro antaradhāyi, 
āloko pāturahosi. Yaṃ hosi bhayaṃ chamhitattaṃ lomahaṃso so 
paṭippassambhi. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena sītavanaṃ 
tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ 
paccuṭṭhāya ajjhokāse caṅkamati. Addasā kho bhagavā anāthapiṇḍikaṃ1 
gahapatiṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna caṅkamā orohitvā paññatte 
āsane nisīdi.  
 
 

29. Nisajja kho bhagavā anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ etadavoca: “Ehi 
sudattā ”ti. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati ‘nāmena maṃ bhagavā ālapatī 
’ti haṭṭho udaggo yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato 
pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Kacci bhante bhagavā 
sukhamasayitthā ”ti.  
 
 
 
 “Sabbadā ve sukhaṃ seti brāhmaṇo parinibbuto, 
 yo na lippati2 kāmesu sītibhūto nirūpadhi.  
 
 
 Sabbā āsattiyo chetvā vineyya hadaye daraṃ,  
 upasanto sukhaṃ seti santiṃ pappuyya3 cetaso ”ti.4  
 
 
 

Atha kho bhagavā anāthapiṇḍikassa gahapatissa ānupubbīkathaṃ5 
kathesi, seyyathīdaṃ: dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ 
ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi. Yadā 
bhagavā aññāsi anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ kallacittaṃ muducittaṃ 
vinīvaraṇacittaṃ udaggacittaṃ pasannacittaṃ, atha yā buddhānaṃ 
sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ 
nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ 
sammadeva rajanaṃ patigaṇheyya evameva anāthapiṇḍikassa gahapatissa 
tasmiṃ yeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: ‘Yaṃ 
kiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhamman ’ti.  

                                                   
1 taṃ anāthapiṇḍikaṃ - Syā.  
2 limpati - Ma, Syā.      5 anupubbiṃ kathaṃ - Ma;  
3 appuyya - PTS.        anupubbīkathaṃ - Syā;  
4 cetasā ti - Ma.         anupubbikathaṃ - PTS. 
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- “Một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm xe kéo bởi lừa, một 
trăm ngàn thiếu nữ (trang điểm) với ngọc trai, ngọc ma-ni, và các bông 
hoa tai, mười sáu lần như thế không giá trị bằng một bước chân đi tới.”  
 

“Này gia chủ hãy bước tới, này gia chủ hãy bước tới. Đối với người, việc 
bước tới thì tốt hơn, không có việc quay lui.”  
 
 

Đến lần thứ ba, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, 
run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anāthapiṇḍika đã được 
lắng xuống. Sau đó, gia chủ Anāthapiṇḍika đã đi đến khu rừng Sīta. Vào lúc 
bấy giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn đi kinh 
hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy gia chủ Anāthapiṇḍika từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã rời đường kinh hành đi đến 
ngồi ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.  
 
 

29. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với gia chủ Anāthapiṇḍika 
điều này: - “Này Sudatta, hãy đến.” Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika (nghĩ 
rằng): ‘Đức Thế Tôn gọi ta bằng tên’ nên đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gần 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế 
tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chắc hẳn rằng đức Thế 
Tôn đã nghỉ ngơi được thoải mái?”  
 
 

- “Đúng thế, vị Bà-la-môn đã chứng ngộ Niết Bàn luôn luôn nghỉ ngơi 
được thoải mái, là người không bị vấy nhơ trong các dục, có trạng thái 
mát mẻ, không còn mầm tái sanh.  
 
 

Sau khi đoạn lìa các sự vướng mắc, vị ấy có thể điều phục nỗi khổ trong 
tâm, được an tịnh, nghỉ ngơi được thoải mái, sau khi tâm đã đạt được Niết 
Bàn.”  
 
 
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến gia chủ 
Anāthapiṇḍika. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về 
giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các 
dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của gia chủ 
Anāthapiṇḍika đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng 
thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được Chư Phật khai 
mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay 
tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi 
đến gia chủ Anāthapiṇḍika: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  
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30. Athakho anāthapiṇḍiko gahapati diṭṭhadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogāḷhadhammo tiṇṇavicikiccho vigatakathaṃkatho 
vesārajjappatto aparappaccayo satthusāsane bhagavantaṃ etadavoca: 
“Abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā 
ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya 
andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni dakkhintī ’ti, 
evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. Esāhaṃ bhante 
bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ 
maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ. Adhivāsetu ca 
me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti. 
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati 
bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 
 

Assosi kho rājagahako seṭṭhi anāthapiṇḍikena: “Kira gahapatinā 
svātanāya buddhapamukho saṅgho nimantito ”ti. Atha kho rājagahako seṭṭhi 
anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ etadavoca: “Tayā kira gahapati, svātanāya 
buddhapamukho1 saṅgho nimantito. Tvañcāsi āgantuko. Demi te gahapati, 
veyyāyikaṃ yena tvaṃ buddhapamukhassa saṅghassa bhattaṃ kareyyāsī ”ti. 
“Alaṃ gahapati, atthi me veyyāyikaṃ yenāhaṃ buddhapamukhassa 
saṅghassa bhattaṃ karissāmī ”ti.  
 
 
 
 

31. Assosi kho rājagahako negamo: “Anāthapiṇḍikena kira gahapatinā 
svātanāya buddhapamukho saṅgho nimantito ”ti. Atha kho rājagahako 
negamo anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ etadavoca: “Tayā kira gahapati, 
svātanāya buddhapamukho saṅgho nimantito. Tvañcāsi āgantuko. Demi te 
gahapati, veyyāyikaṃ yena tvaṃ buddhapamukhassa saṅghassa bhattaṃ 
kareyyāsī ”ti. “Alaṃ ayyo, atthi me veyyāyikaṃ yenāhaṃ buddhapamukhassa 
saṅghassa bhattaṃ karissāmī ”ti.  
 
 
 
 

Assosi kho rājā māgadho seniyo bimbisāro: “Anāthapiṇḍikena kira 
gahapatinā svātanāya buddhapamukho saṅgho nimantito ”ti. Atha kho rājā 
māgadho seniyo bimbisāro anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ etadavoca: “Tayā 
kira gahapati, svātanāya buddhapamukho saṅgho nimantito. Tvañcāsi 
āgantuko. Demi te gahapati, veyyāyikaṃ yena tvaṃ buddhapamukhassa 
saṅghassa bhattaṃ kareyyāsī ”ti. “Alaṃ deva, atthi me veyyāyikaṃ yenāhaṃ 
buddhapamukhassa saṅghassa bhattaṃ karissāmī ”ti.  

                                                   
1 buddhappamukho - Ma, Syā. 
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30. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, gia chủ Anāthapiṇḍika đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
‘Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế 
Pháp đã được đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con 
đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn và 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.  
 
 

Nhà đại phú thành Rājagaha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ Anātha-
piṇḍika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” Khi ấy, 
nhà đại phú thành Rājagaha đã nói với gia chủ Anāthapiṇḍika điều này: - 
“Này gia chủ, nghe nói dượng đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu 
vào ngày mai và dượng lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy để tôi cho 
dượng tài chánh; nhờ đó dượng có thể thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Này gia chủ, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số 
đó tôi sẽ thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.”  
 
 

31. Vị thị trưởng thành Rājagaha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ 
Anāthapiṇḍika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” 
Khi ấy, vị thị trưởng thành Rājagaha đã nói với gia chủ Anāthapiṇḍika điều 
này: - “Này gia chủ, nghe nói ông đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng 
đầu vào ngày mai và ông lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy để ta cho ông 
tài chánh; nhờ đó ông có thể thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có 
đức Phật đứng đầu.” - “Thưa ngài, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số đó tôi sẽ 
thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.”  
 
 
 

Đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ 
Anāthapiṇḍika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” 
Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với gia chủ 
Anāthapiṇḍika điều này: - “Này gia chủ, nghe nói khanh đã thỉnh mời hội 
chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai và khanh lại là khách vãng lai. Này 
gia chủ, hãy để trẫm cho khanh tài chánh; nhờ đó khanh có thể thực hiện 
buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Tâu bệ hạ, thôi 
đi. Thần có tài chánh, với số đó thần sẽ thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.”  
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32. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati tassā rattiyā accayena 
rājagahakassa seṭṭhissa nivesane 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 anāthapiṇḍiko gahapati buddhapamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ 

paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā 
bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho anāthapiṇḍiko gahapati bhagavantaṃ etadavoca: “Adhivāsetu 
me bhante bhagavā sāvatthiyaṃ vassāvāsaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenā ”ti.  
 

 
“Suññāgāre kho gahapati tathāgatā abhiramantī ”ti.  

 

 
“Aññāgataṃ1 bhagavā aññātaṃ sugatā ”ti.  

 

 
Atha kho bhagavā anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ dhammiyā kathāya 

sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā 
pakkāmi.  
 

 
33. Tena kho pana samayena anāthapiṇḍiko gahapati bahumitto hoti 

bahusahāyo ādeyyavaco.2 Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati rājagahe taṃ 
karaṇīyaṃ tīretvā yena sāvatthi tena pakkāmi. Atha kho anāthapiṇḍiko 
gahapati antarāmagge manusse āṇāpesi: “Ārāme ayyā karotha vihāre 
patiṭṭhāpetha. Dānāni paṭṭhapetha. Buddho loke uppanno. So ca mayā 
bhagavā nimantito iminā maggena āgacchissatī ”ti. Atha kho te manussā 
anāthapiṇḍikena gahapatinā uyyojitā ārāme akaṃsu, vihāre patiṭṭhāpesuṃ, 
dānāni paṭṭhapesuṃ.  
 

 
Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati sāvatthiṃ gantvā samantā sāvatthiṃ 

anuvilokesi: “Kattha nu kho bhagavā vihareyya yaṃ assa gāmato nātidūre3 
nāccāsanne gamanāgamanasampannaṃ atthikānaṃ atthikānaṃ 
manussānaṃ abhikkhamanīyaṃ divā appākiṇṇaṃ4 rattiṃ appasaddaṃ 
appanigghosaṃ vijanavātaṃ manussarāhaseyyakaṃ paṭisallānasāruppan 
”ti? 
                                                   
1 aññātaṃ - Ma, Syā, PTS. 3 neva atidūre - Ma, Syā; neva avidūre - PTS, Sīmu.  
2 ādeyyavāco - Ma, Syā, PTS, Sīmu.   4 apapakiṇṇaṃ - Sīmu. 
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32. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Anāthapiṇḍika đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm tại tư gia của nhà đại phú 
thành Rājagaha 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, đi đến tư gia của nhà đại phú thành Rājagaha, 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, xin đức Thế 
Tôn nhận lời con về việc an cư mùa mưa tại thành Sāvatthi cùng với hội 
chúng tỳ khưu.”  
 

 
- “Này gia chủ, các đức Như Lai chỉ thỏa thích ở trú xứ thanh vắng.”  

 

 
- “Bạch Thế Tôn, con đã biết được. Bạch Thiện Thệ, con đã được biết.”  

 

 
Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 

phấn khởi cho gia chủ Anāthapiṇḍika bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi.  
 

 
33. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anāthapiṇḍika có nhiều bạn bè, có nhiều 

cộng sự, có lời nói uy tín. Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika sau khi hoàn tất 
công việc cần làm ấy ở thành Rājagaha đã ra đi trở về thành Sāvatthi. Sau đó, 
trên đường đi gia chủ Anāthapiṇḍika đã bảo với dân chúng rằng: - “Quý vị ơi, 
hãy xây dựng các tu viện, hãy cho thiết lập các trú xá, hãy chuẩn bị các vật 
cúng dường. Giờ đây, đức Phật đã xuất hiện ở trên đời. Và đức Thế Tôn ấy 
được tôi thỉnh mời sẽ đi đến bằng con đường này.” Khi ấy, đám người ấy 
được cổ vũ bởi gia chủ Anāthapiṇḍika đã xây dựng các tu viện, đã cho thiết 
lập các trú xá, và đã chuẩn bị các vật cúng dường.  
 

 
Sau đó, khi đã về đến thành Sāvatthi gia chủ Anāthapiṇḍika đã xem xét 

quanh thành Sāvatthi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối 
với ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện 
cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước muốn, ban ngày 
không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh.”  
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Addasā kho anāthapiṇḍiko gahapati jetassa rājakumārassa1 uyyānaṃ 
gāmato neva avidūre nāccāsanne gamanāgamanasampannaṃ atthikānaṃ 
atthikānaṃ manussānaṃ abhikkamanīyaṃ divā appakiṇṇaṃ rattiṃ 
appasaddaṃ appanigghosaṃ vijanavātaṃ manussarāhaseyyakaṃ 
paṭisallānasāruppaṃ. Disvāna yena jeto rājakumāro2 tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā jetaṃ rājakumāraṃ3 etadavoca: “Dehi me ayyaputta 
uyyānaṃ ārāmaṃ kātun ”ti.  
 

“Adeyyo gahapati ārāmo api koṭisantharenā ”ti.  
 

“Gahito ayyaputta ārāmo ”ti.  
 

“Na gahapati gahito ārāmo ”ti.  
 

“Gahito na gahito ”ti vohārike mahāmatte pucchiṃsu. Mahāmattā 
evamāhaṃsu: “Yato tayā ayyaputta aggho kato, gahito ārāmo ”ti.  
 

34. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati sakaṭehi hiraññaṃ nibbāhāpetvā 
jetavanaṃ4 koṭisantharaṃ santharāpesi. Sakiṃ nīhaṭaṃ hiraññaṃ thokassa 
okāsassa koṭṭhakasāmantā5 nappahoti. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati 
manusse āṇāpesi: “Gacchatha bhaṇe, hiraññaṃ āharatha. Imaṃ okāsaṃ 
santharissāmī ”ti.6  
 

Atha kho jetassa kumārassa etadahosi: “Na kho idaṃ orakaṃ bhavissati, 
yatāyaṃ7 gahapati tāva bahuṃ hīraññaṃ pariccajatī ”ti anāthapiṇḍikaṃ 
gahapatiṃ etadavoca:8 “Alaṃ gahapati, mā taṃ okāsaṃ9 santharāpesi. Dehi 
me etaṃ okāsaṃ. Mametaṃ dānaṃ bhavissatī ”ti.  
 

Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati ‘ayaṃ kho jeto rājakumāro abhiññāto 
ñātamanusso. Mahatthiko10 kho pana evarūpānaṃ ñātamanussānaṃ 
imasmiṃ dhammavinaye pasādo ’ti taṃ okāsaṃ jetassa rājakumārassa 
pādāsi.11 Atha kho jeto rājakumāro tasmiṃ okāse koṭṭhakaṃ māpesi.  
 

Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati jetavane vihāre kārāpesi, pariveṇāni 
kārāpesi, koṭṭhake kārāpesi, upaṭṭhānasālāyo kārāpesi, aggisālāyo kārāpesi, 
kappiyakuṭiyo kārāpesi, vaccakuṭiyo kārāpesi, passāvakuṭiyo kārāpesi, 
caṅkame kārāpesi, caṅkamanasālāyo kārāpesi, udapāne kārāpesi, 
udapānasālāyo kārāpesi, jantāghare kārāpesi, jantāgharasālāyo kārāpesi, 
pokkharaṇiyo kārāpesi, maṇḍape kārāpesi.  

                                                   
1 jetassa kumārassa - Ma, PTS.  
2 jeto kumāro - Ma, PTS.    
3 jetaṃ kumāraṃ - Ma, PTS.    9 mātaṃ okāsaṃ - Syā;  
4 jetavane - Syā.          m’ etaṃ okāsaṃ - PTS. 
5 koṭṭhakaṃ sāmantā - PTS.    10 mahiddhiyo - PTS;  
6 santharissāmā ti - Syā.         mahiddhiko - Syā, Sīmu. 
7 yathāyaṃ - Ma, Syā, PTS.    11 adāsi - Syā. 
8 athakho jeto rājakumāro anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ etadavoca - Syā.  
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Gia chủ Anāthapiṇḍika đã nhìn thấy khu vườn của vương tử Jeta là không 
xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng 
có thể đi đến mỗi khi có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít 
tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc 
thiền tịnh, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vương tử Jeta, sau khi đến đã nói 
với vương tử Jeta điều này: - “Thưa công tử, hãy cho tôi khu vườn để xây 
dựng tu viện.”  
 

- “Này gia chủ, khu vườn không thể cho, ngay cả với việc trải ra mười 
triệu.”  

- “Thưa công tử, khu vườn đã được bán.”  
 

- “Này gia chủ, khu vườn chưa được bán.”  
 

(Họ đã cãi nhau): “Đã được bán, chưa được bán,” rồi đã hỏi các viên đại 
thần lo việc xử án. Các viên quan đại thần đã nói như vầy: - “Thưa công tử, 
bởi vì giá cả đã được ngài quy định nên khu vườn đã được bán.”  

 
34. Sau đó, gia chủ Anāthapiṇḍika đã bảo chở tiền vàng lại bằng các xe 

kéo và cho trải ra mười triệu tiền vàng ở Jetavana (khu rừng của Jeta). Tiền 
vàng chở lại một lần ấy còn thiếu cho khoảng trống nhỏ xung quanh chỗ 
cổng ra vào. Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika đã bảo dân chúng rằng: - “Này 
các người, hãy đi, hãy đem tiền vàng lại. Tôi sẽ trải lên khoảng trống này.”  

 
Khi ấy, vương tử Jeta đã khởi ý điều này: “Việc này sẽ không là tầm 

thường bởi vì vị gia chủ này hy sinh nhiều tiền vàng đến chừng nầy,” nên đã 
nói với gia chủ Anāthapiṇḍika điều này: - “Này gia chủ, được rồi, ông không 
cần phải trải lên khoảng trống này nữa. Hãy cho ta khoảng trống này. Việc bố 
thí ấy sẽ là của ta.”  

 
Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika (nghĩ rằng): ‘Vương tử Jeta này nổi tiếng, 

là người nổi danh. Niềm tin trong Pháp và Luật này của những người nổi 
tiếng như thế quả có lợi ích lớn lao!’ nên đã nhường khoảng trống đó cho 
vương tử Jeta. Sau đó, vương tử Jeta đã cho dựng lên cổng ra vào ở khoảng 
trống đó.  

 
Sau đó, gia chủ Anāthapiṇḍika đã cho xây dựng ở Jetavana các trú xá, đã 

cho xây dựng các căn phòng, đã cho xây dựng các nhà kho, đã cho xây dựng 
các phòng hội họp, đã cho xây dựng các nhà để đốt lửa, đã cho xây dựng các 
nhà làm thành được phép, đã cho xây dựng các nhà tiêu, đã cho xây dựng các 
nhà tiểu, đã cho xây dựng các đường kinh hành, đã cho xây dựng các gian 
nhà ở các đường kinh hành, đã cho xây dựng các giếng nước, đã cho xây dựng 
các gian nhà ở các giếng nước, đã cho xây dựng các phòng tắm hơi, đã cho 
xây dựng các gian nhà ở các phòng tắm hơi, đã cho xây dựng các hồ trữ nước, 
đã cho xây dựng các mái che.  
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35. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena vesāli tena 
cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesāli tadavasari. 
Tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Tena 
kho pana samayena manussā sakkaccaṃ navakammaṃ karonti. Yepi 
bhikkhū navakammaṃ adhiṭṭhenti tepi sakkaccaṃ upaṭṭhenti 
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi.  
 

 
Atha kho aññatarassa daḷiddassa tunnavāyassa etadahosi: “Na kho 

panedaṃ orakaṃ1 bhavissati. Yathā ime2 manussā sakkaccaṃ navakammaṃ 
karonti. Yannūnāhampi navakammaṃ kareyyan ”ti?  
 

 
Atha kho so daḷiddo tunnavāyo sāmaṃ cikkhallaṃ madditvā iṭṭhakāyo 

cinitvā kuḍḍaṃ3 uṭṭhāpesi. Tena akusalakena citā vaṅkā bhitti paripati.  
Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho so daḷiddo tunnavāyo sāmaṃ 
cikkhallaṃ madditvā iṭṭhakāyo cinitvā kuḍḍaṃ uṭṭhāpesi. Tena akusalakena 
citā vaṅkā bhitti paripati.  
 

 
Atha kho so daḷiddo tunnavāyo ujjhāyati khīyati vipāceti: “Ye imesaṃ4 

samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ denti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāraṃ te ime ovadanti anusāsanti tesaṃ ca navakammaṃ 
adhiṭṭhenti. Ahaṃ panamhi daḷiddo. Na maṃ koci ovadati vā anusāsati vā 
navakammaṃ vā adhiṭṭhetī ”ti.  
 

 
36. Assosuṃ kho bhikkhū tassa daḷiddassa tunnavāyassa ujjhāyantassa 

khīyantassa vipācentassa. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Anujānāmi bhikkhave navakammaṃ dātuṃ, navakammiko bhikkhave 

bhikkhu ussukkaṃ āpajjissati: ‘Kinti nu kho vihāro khippaṃ pariyosānaṃ 
gaccheyyā ’ti, khaṇḍaphullaṃ paṭisaṅkharissati. Evañca pana bhikkhave 
dātabbaṃ: Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

itthannāmassa gahapatino vihāraṃ itthannāmassa bhikkhuno navakammaṃ 
dadeyya. Esā ñatti.  
                                                   
1 na kho idaṃ orakaṃ - Ma, Syā, PTS.   3 kuṭṭaṃ - Ma; kuḍḍe - PTS. 
2 yathayime - Ma; yathāyime - Ma; yathā yime - PTS. 4 ye ime - PTS. 
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35. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã lên đường đi về phía thành Vesāli. Trong khi tuần tự du hành ngài đã ngự 
đến thành Vesāli. Tại nơi đó ở Vesāli, đức Thế Tôn ngự tại Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thực hiện công trình mới một 
cách tươm tất. Ngay cả các tỳ khưu phụ trách công trình mới cũng được phục 
vụ một cách chu đáo với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh.  
 
 

Khi ấy, có người thợ may nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách 
những người này thực hiện công trình mới một cách tươm tất như vầy thì 
việc này sẽ không là tầm thường; hay là ta cũng nên thực hiện công trình mới 
vậy?”  
 
 

Sau đó, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, chồng chất các viên 
gạch, rồi xây lên bức tường. Các viên gạch được ông ta chồng chất không 
khéo léo nên bức tường bị cong rồi đổ xuống. Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― 
Đến lần thứ ba, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, chồng chất các 
viên gạch, rồi xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta chồng chất 
không khéo léo nên bức tường bị cong rồi đổ xuống.  
 
 

Khi ấy, người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Người ta cúng dường vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh đến các Sa-môn Thích tử này nên các vị chỉ bảo, hướng dẫn 
họ, và phụ trách công trình mới của họ. Trái lại, tôi thì nghèo nên không ai 
chỉ bảo, hướng dẫn tôi, hay phụ trách công trình mới (của tôi).”  
 
 

36. Các tỳ khưu đã nghe được người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng:  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giao công trình mới. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu là vị phụ trách công trình mới sẽ thể hiện sự tích cực (suy nghĩ rằng): 
‘Có cách gì để trú xá có thể đạt đến việc hoàn thành nhanh chóng?’ và sẽ sửa 
chữa chỗ bị đổ vỡ và hư hỏng. Và này các tỳ khưu, nên giao 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:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên giao công trình mới là trú xá của gia chủ 
tên (như vầy) đến vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. itthannāmassa gahapatino vihāraṃ 
itthannāmassa bhikkhuno navakammaṃ deti. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa gahapatino vihāraṃ1 itthannāmassa bhikkhuno 
navakammassa dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Dinno saṅghena itthannāmassa gahapatino vihāro itthannāmassa 
bhikkhuno navakammaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 
 

37. Atha kho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena sāvatthi 
tena cārikaṃ pakkāmi. Tena kho pana samayena chabbaggiyānaṃ 
bhikkhūnaṃ antevāsikā bhikkhū buddhapamukhassa saṅghassa purato 
purato gantvā vihāre parigaṇhanti, seyyāyo parigaṇhanti ‘idaṃ amhākaṃ 
upajjhāyānaṃ bhavissati, idaṃ amhākaṃ ācariyānaṃ bhavissati, idaṃ 
amhākaṃ bhavissatī ’ti.  
 
 
 
 

Atha kho āyasmā sāriputto buddhapamukhassa saṅghassa piṭṭhito 
piṭṭhito gantvā vihāresu pariggahitesu seyyāsu pariggahitāsu seyyaṃ 
alabhamāno aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi. Atha kho bhagavā rattiyā 
paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya ukkāsi. Āyasmā pi sāriputto ukkāsi. “Ko etthā 
”ti?  
 
 

“Ahaṃ bhante sāriputto ”ti.  
 
 

“Kissa tvaṃ sāriputta idha nisinno ”ti?  
 
 
 

Atha kho āyasmā sāriputto bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā bhikkhū paripucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave 
chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ antevāsikā bhikkhū buddhapamukhassa 
saṅghassa purato purato gantvā vihāre parigaṇhanti, seyyāyo parigaṇhanti 
‘idaṃ amhākaṃ upajjhāyānaṃ bhavissati, idaṃ amhākaṃ ācariyānaṃ 
bhavissati, idaṃ amhākaṃ bhavissatī ’”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  

                                                   
1 vihārassa - Syā.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng giao công trình 
mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đến vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức 
nào đồng ý việc giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đến vị 
tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 
 

Công trình mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đã được giao đến vị tỳ 
khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’”  
 
 
 
 

37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesāli theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường đi về phía thành Sāvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đệ tử của 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn 
đầu rồi giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nằm (nói rằng): “Chỗ này 
sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy 
học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.”  
 
 
 
 

Khi ấy, đại đức Sāriputta đi theo phía sau[*] hội chúng có đức Phật dẫn 
đầu, vì các trú xá đã bị giành phần và các chỗ nằm đã bị giành phần, trong 
lúc không có chỗ nằm đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Sau đó, đức Thế Tôn trong 
đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đằng hắng. Đại đức Sāriputta 
cũng đã đằng hắng. - “Ai ở nơi này vậy?”  
 
 

- “Bạch ngài, con là Sāriputta.”  
 
 

- “Này Sāriputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây?”  
 
 
 
 

Khi ấy, đại đức Sāriputta đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn đầu 
rồi giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nằm (nói rằng): ‘Chỗ này sẽ 
dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học 
của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta,’ có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.”  
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Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā 
buddhapamukhassa saṅghassa purato purato gantvā vihāre parigaṇhissanti, 
seyyāyo parigaṇhissanti ‘idaṃ amhākaṃ upajjhāyānaṃ bhavissati, idaṃ 
amhākaṃ ācariyānaṃ bhavissati, idaṃ amhākaṃ bhavissatī ’ti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha 
kho taṃ bhikkhave appasannānañceva appasādāya pasannānañca 
ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi: “Ko bhikkhave arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti? 
 
 
 

38. Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā khattiyakulā pabbajito so 
arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 
 
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā brāhmaṇakulā pabbajito so 
arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 
 
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā gahapatikulā pabbajito so 
arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 
 
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā suttantiko so arahati 
aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 
 
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā vinayadharo so arahati 
aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 
 
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā dhammakathiko so arahati 
aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 
 
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā paṭhamassa jhānassa lābhī so 
arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 
 
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā dutiyassa jhānassa lābhī 
―pe― Yo bhagavā tatiyassa jhānassa lābhī ―pe― Yo bhagavā catutthassa 
jhānassa lābhī so arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn đầu rồi 
giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nằm (nói rằng): ‘Chỗ này sẽ dành 
cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của 
chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.’ Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin 
của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này 
đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị nào xứng đáng chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất?”  
 
 

38. Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ 
dòng dõi vua chúa vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật 
thực tốt nhất.”  
 
 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng 
dõi Bà-la-môn vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật 
thực tốt nhất.”  
 
 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng 
dõi gia chủ vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực 
tốt nhất.”  
 
 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào chuyên về Kinh vị 
ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.”  
 
 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào rành rẽ về Luật vị 
ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.”  
 
 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là Pháp sư vị ấy 
xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.”  
 
 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt sơ thiền vị ấy 
xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.”  
 
 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt nhị thiền 
―(như trên)― - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt tam thiền ―(như trên)― - “Bạch 
Thế Tôn, vị nào đạt tứ thiền vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, vật thực tốt nhất.”  
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Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā sotāpanno so arahati 
aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā sakadāgāmi1 ―pe― Yo 
bhagavā anāgāmi2―pe― Yo bhagavā arahā so arahati aggāsanaṃ 
aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā tevijjo so arahati aggāsanaṃ 
aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 

Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu: “Yo bhagavā chaḷabhiñño so arahati 
aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍan ”ti.  
 

39. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Bhūtapubbaṃ bhikkhave 
himavantapasse3 mahānigrodho ahosi. Taṃ tayo sahāyā upanissāya 
vihariṃsu tittiro ca makkaṭo ca hatthināgo ca. Te aññamaññaṃ agāravā 
appatissā asabhāgavuttikā viharanti.4 Atha kho bhikkhave tesaṃ 
sahāyakānaṃ etadahosi: ‘Aho nūna mayaṃ jāneyyāma yo amhākaṃ5 jātiyā 
mahantataro, taṃ mayaṃ sakkareyyāma garukareyyāma6 māneyyāma 
pūjeyyāma tassa ca mayaṃ ovāde tiṭṭheyyāmā ’ti.  
 

Atha kho bhikkhave tittiro ca makkaṭo ca hatthināgaṃ pucchiṃsu: ‘Tvaṃ 
samma kiṃ porāṇaṃ sarasī ’ti?  
 

‘Yadāhaṃ sammā chāpo7 homi, imaṃ nigrodhaṃ antarā satthīnaṃ8 
karitvā atikkamāmi aggaṅkuraṃ me udaraṃ chupati. Imāhaṃ sammā 
porāṇaṃ sarāmī ’ti.  
 

Atha kho bhikkhave tittiro ca hatthināgo ca makkaṭaṃ pucchiṃsu: ‘Tvaṃ 
samma kiṃ porāṇaṃ sarasī ’ti?  
 

‘Yadāhaṃ sammā chāpo homi chamāyaṃ nisīditvā imassa nigrodhassa 
aggaṅkuraṃ khādāmi. Imāhaṃ sammā porāṇaṃ sarāmī ’ti.  
 

Atha kho bhikkhave makkaṭo ca hatthināgo ca tittiraṃ pucchiṃsu: ‘Tvaṃ 
samma kiṃ porāṇaṃ sarasī ’ti?  
 

‘Amukasmiṃ sammā okāse mahānigrodho ahosi. Tato ahaṃ phalaṃ9 
bhakkhitvā imasmiṃ okāse vaccaṃ akāsiṃ. Tassāyaṃ nigrodho jāto. 
Tadāpahaṃ10 sammā jātiyā mahantataro ’ti.  

                                                   
1 sakadāgāmī - Ma, PTS; sakidāgāmī - Syā.  
2 anāgāmī - Ma, Syā, PTS.    6 garuṃ kareyyāma - Ma. 
3 himavantapadese - Ma.     7 poto - Ma; potako - Syā.  
4 vihariṃsu - Syā.      8 antarāsatthikaṃ - Sīmu.  
5 jāneyyāma yaṃ amhākaṃ - Ma, Syā;    9 ekaṃ phalaṃ - PTS. 
   jāneyyāma amhākaṃ - PTS.    10 tadāhaṃ - Ma, Syā.  
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Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Nhập Lưu 
vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.”  

 
Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Nhất Lai 

―(như trên)― - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Bất Lai ―(như trên)― - “Bạch 
Thế Tôn, vị nào là bậc A-la-hán vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống 
tốt nhất, vật thực tốt nhất.”  

 
Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc có ba Minh 

vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.”  

 
Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc có sáu 

Thắng Trí vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt 
nhất.”  

 
39. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 

trước đây ở sườn núi của Hy Mã Lạp Sơn có cây đa cổ thụ. Có ba bạn hữu là 
con chim đa đa, con khỉ, và con long tượng đã sống nương tựa vào cây ấy. 
Chúng sống không có sự kính trọng, không có sự phục tùng, không có thái độ 
quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ khưu, sau đó ba bạn hữu ấy đã khởi ý điều 
này: ‘Này, chúng ta nên biết ai trong chúng ta là lớn nhất tính theo sự sinh ra 
để chúng ta có thể trọng vọng, có thể cung kính, có thể sùng bái, có thể cúng 
dường vị ấy, và chúng ta có thể tồn tại trong sự giáo huấn của vị ấy.’  

 
Này các tỳ khưu, khi ấy con chim đa đa và con khỉ đã hỏi con long tượng 

rằng: - ‘Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?’  

 
- ‘Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ tôi thường để cây đa này ở giữa hai chân rồi 

bước qua, ngọn cây chạm vào bụng của tôi. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ 
được về thời xa xưa.’  

 
Này các tỳ khưu, sau đó con chim đa đa và con long tượng đã hỏi con khỉ 

rằng: - ‘Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?’  

 
- ‘Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ tôi thường ngồi trên mặt đất nhai đọt non 

của cây đa này. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa.’  

 
Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã hỏi con chim đa đa 

rằng: - ‘Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?’  

 
- ‘Hai bạn à, ở khu vực kia đã có cây đa cổ thụ. Tại đó, tôi đã ăn trái cây 

rồi đại tiện ở chỗ này, từ đó cây đa này đã được sanh ra. Hai bạn à, như thế 
tính theo sự sinh ra thì tôi là lớn nhất.’  
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Atha kho bhikkhave makkaṭo ca hatthināgo ca tittiraṃ etadavocuṃ: 
‘Tvaṃ samma amhākaṃ jātiyā mahantataro, taṃ mayaṃ sakkarissāma 
garukarissāma mānessāma pūjessāma tuyhañca mayaṃ ovāde patiṭṭhissāmā 
’ti.1  
 
 
 

Atha kho bhikkhave tittiro makkaṭañca hatthināgañca pañcasu sīlesu 
samādapesi. Attanā ca pañcasu sīlesu samādāya vattati. Te aññamaññaṃ 
sagāravā sappatissā sabhāgavuttikā viharitvā kāyassa bhedā parammaraṇā 
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjiṃsu. Etaṃ kho bhikkhave tittiriyaṃ nāma 
brahmacariyaṃ ahosi.  
 
 
 
 Ye vuddhamapacāyanti narā dhammassa kovidā, 
 diṭṭheva dhamme pāsaṃsā2 samparāye3 ca suggatī.4  
 
 
 
 

Te hi nāma bhikkhave tiracchānagatā pāṇā aññamaññaṃ sagāravā 
sappatissā sabhāgavuttikā viharissanti. Idha kho taṃ5 bhikkhave sobhetha 
yaṃ tumhe evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitā samānā aññamaññaṃ 
agāravā appatissā asabhāgavuttikā6 vihareyyātha. Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha kho taṃ 
bhikkhave appasannānañceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ 
aññathattāyā ”ti. Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: 
“Anujānāmi bhikkhave yathāvuḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ 
añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍaṃ. Na ca 
bhikkhave saṅghikaṃ yathāvuḍḍhaṃ paṭibāhitabbaṃ. Yo paṭibāheyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

40. Dasa ime bhikkhave avandiyā: pure upasampannena pacchā 
upasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nānāsaṃvāsako 
vuḍḍhataro adhammavādī avandiyo, mātugāmo avandiyo, paṇḍako 
avandiyo, pārivāsiko7 avandiyo, mūlāya paṭikassanāraho avandiyo, 
mānattāraho avandiyo, mānattacāriko avandiyo, abbhānāraho avandiyo. Ime 
kho bhikkhave dasa avandiyā.  

                                                   
1 tiṭṭheyyāmā ti - Syā; tiṭṭhissāmā ”ti - PTS. 
2 diṭṭhe dhamme ca pāsaṃsā - Ma, Syā.   5 khvetaṃ - Syā.  
3 samparāyo ca - Syā.   6 sagāravā sappatissā sabhāgavuttikā - Syā, PTS. 
4 suggatī ti - Ma, Syā, PTS.     7 parivāsiko - PTS. 
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Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã nói với con chim đa 
đa điều này: - ‘Bạn à, bạn là lớn nhất tính theo sự sinh ra. Chúng tôi sẽ trọng 
vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường bạn, và chúng tôi sẽ sinh tồn 
trong sự giáo huấn của bạn.’  
 
 
 

Này các tỳ khưu, sau đó con chim đa đa đã cho con khỉ và con long tượng 
thọ trì năm giới, và bản thân nó cũng thọ trì và thực hành theo năm giới. 
Chúng đã sống có sự kính trọng, có sự phục tùng, có thái độ quan tâm lẫn 
nhau, đến khi hoại rã thân này chết đi, chúng đã sanh về chốn an vui là cõi 
trời. Này các tỳ khưu, con chim đa đa ấy đã nổi danh là bậc hành Phạm hạnh.  
 
 
 

Những người nào tôn kính bậc cao niên những người rành rẽ về Pháp, 
được khen ngợi ngay trong kiếp này, và có cảnh giới an lạc trong kiếp sau.  
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, ngay cả các chúng sanh là các con thú ấy còn sinh sống 
có sự kính trọng, có sự phục tùng, và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các 
tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi xuất gia làm Sa-môn 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy, các ngươi nên sống có 
sự kính trọng, có sự phục tùng, và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, hành động chắp tay, hành động thích 
hợp, chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất tính theo thâm 
niên. Này các tỳ khưu, việc liên quan đến hội chúng được tính theo thâm niên 
không được xâm phạm; vị nào xâm phạm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

40. Này các tỳ khưu, đây là mười hạng không nên được đảnh lễ: Vị tu lên 
bực trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên trước, vị chưa tu 
lên bậc trên không nên được đảnh lễ, vị thâm niên hơn thuộc nhóm cộng trú 
khác nói sai Pháp không nên được đảnh lễ, phụ nữ không nên được đảnh lễ, 
người vô căn không nên được đảnh lễ, vị thực hành hình phạt parivāsa 
không nên được đảnh lễ, vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
không nên được đảnh lễ, vị xứng đáng hình phạt mānatta không nên được 
đảnh lễ, vị thực hành hình phạt mānatta không nên được đảnh lễ, vị xứng 
đáng sự giải tội không nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là mười hạng 
không nên được đảnh lễ.  
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Tayo me bhikkhave vandiyā: pacchā upasampannena pure upasampanno 
vandiyo, nānāsaṃvāsako vuḍḍhataro dhammavādī vandiyo, sadevake 
bhikkhave loke1 samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya 
sadevamanussāya tathāgato arahaṃ sammāsambuddho vandiyo. Ime kho 
bhikkhave tayo vandiyā ”ti.  
 
 
 
 
 

41. Tena kho pana samayena manussā saṅghaṃ uddissa maṇḍape 
paṭiyādenti, santhare2 paṭiyādenti, okāse paṭiyādenti. Chabbaggiyānaṃ 
bhikkhūnaṃ antevāsikā bhikkhū ‘saṅghikaññeva bhagavatā yathāvuḍḍhaṃ 
anuññātaṃ, no uddissakatan ’ti buddhapamukhassa saṅghassa purato 
purato gantvā maṇḍapepi3 parigaṇhanti santharepi4 parigaṇhanti, okāse5 
parigaṇhanti ‘idaṃ amhākaṃ upajjhāyānaṃ bhavissati, idaṃ amhākaṃ 
ācariyānaṃ bhavissati, idaṃ amhākaṃ bhavissatī ’ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho āyasmā sāriputto buddhapamukhassa saṅghassa piṭṭhito 
piṭṭhito gantvā maṇḍapesu pariggahitesu santharesu pariggahitesu okāsesu 
pariggahitesu okāsaṃ alabhamāno aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi. Atha 
kho bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya ukkāsi. Āyasmāpi 
sāriputto ukkāsi. “Ko etthā ”ti? “Ahaṃ bhagavā sāriputto ”ti. “Kissa tvaṃ 
sāriputta idha nisinno ”ti?  
 
 
 
 
 

Atha kho āyasmā sāriputto bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave 
chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ antevāsikā bhikkhū ‘saṅghikaññeva bhagavatā 
yathāvuḍḍhaṃ anuññātaṃ no uddissakatan ’ti buddhapamukhassa 
saṅghassa purato purato gantvā maṇḍape parigaṇhanti, santhare 
parigaṇhanti, okāse parigaṇhanti ‘idaṃ amhākaṃ upajjhāyānaṃ bhavissati, 
idaṃ amhākaṃ ācariyānaṃ bhavissati, idaṃ amhākaṃ bhavissatī ’”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi: “Na bhikkhave uddissakatampi yathāvuḍḍhaṃ paṭibāhitabbaṃ. 
Yo paṭibāheyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 sadevake loke bhikkhave - Syā.  
2 santhāre - Sīmu.     4 santhare - Syā, PTS.  
3 maṇḍape - Syā, PTS.     5 okāsepi - Ma.  
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Này các tỳ khưu, đây là ba hạng nên được đảnh lễ: Vị tu lên bực trên trước 
nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau, vị thâm niên hơn thuộc nhóm 
cộng trú khác nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, này các tỳ khưu, trong thế 
gian gồm có chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
đấng Chánh Đẳng Giác nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là ba trường 
hợp nên được đảnh lễ.”  
 
 
 
 

41. Vào lúc bấy giờ, dân chúng chuẩn bị mái che, chuẩn bị thảm trải, 
chuẩn bị chỗ trống dành riêng cho hội chúng. Các tỳ khưu đệ tử của các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): ‘Chính việc liên quan đến hội chúng mới 
được đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được 
làm để dành riêng (cho hội chúng),’ rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có 
đức Phật dẫn đầu và giành phần các mái che, giành phần các thảm trải, giành 
phần các chỗ trống (nói rằng): “Chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng 
ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho 
chúng ta.”  
 
 
 
 

Khi ấy, đại đức Sāriputta đi theo phía sau hội chúng có đức Phật dẫn đầu, 
vì các mái che đã bị giành phần, các thảm trải đã bị giành phần, các chỗ trống 
đã bị giành phần, trong lúc không có chỗ trống đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. 
Sau đó, đức Thế Tôn trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đằng 
hắng. Đại đức Sāriputta cũng đã đằng hắng. - “Ai ở nơi này vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, con là Sāriputta.” - “Này Sāriputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây?”  
 
 
 
 

Khi ấy, đại đức Sāriputta đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): ‘Chính việc liên quan đến hội chúng mới 
được đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được 
làm để dành riêng (cho hội chúng),’ rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có 
đức Phật dẫn đầu và giành phần các mái che, giành phần các thảm trải, giành 
phần các chỗ trống (nói rằng): ‘Chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng 
ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho 
chúng ta,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, ngay cả việc được làm dành riêng (cho hội chúng) cũng được 
tính theo thâm niên không được xâm phạm; vị nào xâm phạm thì phạm tội 
dukkaṭa.”  




