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53. Tena kho pana samayena sāvatthiyā avidūre aññatarasmiṃ 
gāmakāvāse āvāsikā bhikkhū upaddutā honti āgantukagamikānaṃ 
bhikkhūnaṃ senāsanaṃ paññāpentā. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ 
etadahosi: “Etarahi kho mayaṃ āvuso upaddutā āgantukagamikānaṃ 
bhikkhūnaṃ senāsanaṃ paññāpentā. Handa mayaṃ āvuso sabbaṃ 
saṅghikaṃ senāsanaṃ ekassa dema tassa santakaṃ paribhuñjissāmā ”ti. Te 
sabbaṃ1 saṅghikaṃ senāsanaṃ ekassa adaṃsu. Āgantukā bhikkhū te 
bhikkhū etadavocuṃ:2 “Amhākaṃ āvuso senāsanaṃ paññāpethā ”ti.  
 

 
“Natthāvuso saṅghikaṃ senāsanaṃ sabbaṃ amhehi ekassa dinnan ”ti. 

“Kiṃ pana tumhe āvuso saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjethā ”ti?  
 

 
“Evamāvuso ”ti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 

vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjessantī 
”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjentī ”ti?  

 

 
“Saccaṃ bhagavā ”ti.  

 

 
Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā 

saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Pañcimāni bhikkhave avissajjiyāni, na vissajjetabbāni saṅghena vā 

gaṇena vā puggalena vā, vissajjitānipi avissajjitāni honti. Yo vissajjeyya, 
āpatti thullaccayassa. Katamāni pañca?  
 

 
Ārāmo ārāmavatthu, idaṃ paṭhamaṃ avissajjiyaṃ, na vissajjetabbaṃ 

saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā, vissajjitampi avissajjitaṃ hoti. Yo 
vissajjeyya, āpatti thullaccayassa.  
 

 
Vihāro vihāravatthu, idaṃ dutiyaṃ avissajjiyaṃ, na vissajjetabbaṃ 

saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā, vissajjitampi avissajjitaṃ hoti. Yo 
vissajjeyya, āpatti thullaccayassa.  
                                                   
1 te sabbam pi - PTS.  2 āgantukā te āvāsike bhikkhū etadavocuṃ - Syā.  
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53. Vào lúc bấy giờ, ở ngôi làng nọ không xa thành Sāvatthi, các tỳ khưu 
thường trú bị bận rộn trong khi sắp xếp sàng tọa cho các tỳ khưu vãng lai và 
xuất hành. Khi ấy, các tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, hiện 
nay chúng ta bị bận rộn trong khi sắp xếp sàng tọa cho các tỳ khưu vãng lai 
và xuất hành. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy cho tất cả sàng tọa thuộc về 
hội chúng đến một vị rồi chúng ta sẽ sử dụng đồ đạc của vị ấy.” Họ đã cho tất 
cả sàng tọa thuộc về hội chúng đến một vị. Các tỳ khưu vãng lai đã nói với các 
tỳ khưu ấy điều này: - “Này các đại đức, hãy xếp đặt sàng tọa cho chúng tôi.”  
 
 

- “Này các đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng không có, chúng tôi đã 
cho tất cả đến một vị.” - “Này các đại đức, có phải các vị phân tán sàng tọa 
thuộc về hội chúng?”  
 
 

- “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như 
trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại 
phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu phân tán sàng tọa thuộc về hội 
chúng, có đúng không vậy?”  
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng? Này các tỳ khưu, 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, đây là năm vật không nên phân tán, không được phân 
tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã 
được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya. Năm vật ấy là gì?”  
 
 

Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân tán, 
không được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm 
tội thullaccaya.  
 
 

Trú xá và khu đất của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân tán, 
không được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm 
tội thullaccaya.  
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Mañco pīṭhaṃ bhisi1 bimbohanaṃ, idaṃ tatiyaṃ avissajjiyaṃ, na 
vissajjetabbaṃ saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā, vissajjitampi 
avissajjitaṃ hoti. Yo vissajjeyya, āpatti thullaccayassa.  
 
 
 

Lohakumbhī lohabhāṇakaṃ lohavārako lohakaṭāhaṃ vāsi2 pharasu3 
kuṭhāri4 khuddālo nikhādanaṃ idaṃ catutthaṃ avissajjiyaṃ, na 
vissajjetabbaṃ saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā, vissajjitampi 
avissajjitaṃ hoti. Yo vissajjeyya, āpatti thullaccayassa.  
 
 
 

Vallī5 veḷu muñjaṃ babbajaṃ6 tiṇaṃ mattikā dārubhaṇḍaṃ mattikā-
bhaṇḍaṃ, idaṃ pañcamaṃ avissajjiyaṃ, na vissajjetabbaṃ saṅghena vā 
gaṇena vā puggalena vā, vissajjitampi avissajjitaṃ hoti. Yo vissajjeyya, āpatti 
thullaccayassa.  
 
 
 

Imāni kho bhikkhave pañca avissajjiyāni, na vissajjetabbāni saṅghena vā 
gaṇena vā puggalena vā, vissajjitānipi avissajjitāni honti. Yo vissajjeyya, 
āpatti thullaccayassā ”ti.  
 
 
 

54. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena kīṭāgiri 
tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi 
bhikkhusatehi sāriputtamoggallānehi ca. Assosuṃ kho assajipunabbasukā 
bhikkhū: “Bhagavā kira kīṭāgiriṃ āgacchati mahatā bhikkhusaṅghena 
saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi sāriputtamoggallānehi ca. Handa 
mayaṃ āvuso sabbaṃ saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājema. Pāpicchā 
sāriputtamoggallānā pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā. Na mayaṃ tesaṃ 
senāsanaṃ paññāpessāmā ”ti. Te sabbaṃ saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājesuṃ.  
 
 
 

Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena kīṭāgiri 
tadavasari. Atha kho bhagavā sambahule bhikkhū āmantesi: “Gacchatha 
tumhe bhikkhave, assajipunabbasuke bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ 
vadetha: ‘Bhagavā āvuso āgacchati mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ 
pañcamattehi bhikkhusatehi sāriputtamoggallānehi ca. Bhagavato ca āvuso 
senāsanaṃ paññāpetha7 bhikkhusaṅghassa ca sāriputtamoggallānānañcā 
’”ti.  
                                                   
1 bhisī - PTS.     5 valli - Ma.  
2 vāsī - Syā, PTS.     6 muñjaṃ pabbajaṃ - Ma;  
3 parasu - Ma.         muñjababbajaṃ - PTS. 
4 kuṭhārī - Ma, Syā, PTS.    7 paññapetha - Ma. 
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Giường, ghế, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân tán, không được 
phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã 
được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya.  
 
 
 

Chum bằng kim loại, vại bằng kim loại, hũ bằng kim loại, chậu bằng kim 
loại, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng; đây là vật thứ tư không nên phân tán, không 
được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật 
đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya.  
 
 
 

Dây thừng, tre, cỏ muñja, cỏ babbaja, cỏ dại, đất sét, vật làm bằng gỗ, vật 
làm bằng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân tán, không được phân 
tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya.  
 
 
 

Này các tỳ khưu, năm vật này không nên phân tán, không được phân tán 
bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya.”  
 
 
 

54. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sāvatthi theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường du hành đi đến Kīṭāgiri cùng với đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm 
vị tỳ khưu có cả Sāriputta và Moggallāna. Các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến Kīṭāgiri cùng với 
đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu có cả Sāriputta và Moggallāna. 
Này các đại đức, vậy chúng ta hãy phân chia tất cả sàng tọa thuộc về hội 
chúng. Sāriputta và Moggallāna có lòng tham muốn sái quấy, bị chi phối bởi 
lòng tham muốn sái quấy, chúng ta sẽ không sắp đặt chỗ trú ngụ cho họ” rồi 
các vị ấy đã phân chia tất cả sàng tọa thuộc về hội chúng.  
 
 
 

Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Kīṭāgiri. Khi 
ấy, đức Thế Tôn đã bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, các ngươi 
hãy đi (trước). Khi đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, các 
ngươi hãy nói như vầy: ‘Này các đại đức, đức Thế Tôn đi đến cùng với đại 
chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu có cả Sāriputta và Moggallāna. Này 
các đại đức, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho đức Thế Tôn cùng hội chúng tỳ khưu 
có cả Sāriputta và Moggallāna.’”  
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“Evaṃ bhante ”ti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā yena 
assajipunabbasukā bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
assajipunabbasuke bhikkhū etadavocuṃ: “Bhagavā āvuso āgacchati mahatā 
bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi sāriputta-
moggallānehi ca. Bhagavato ca āvuso senāsanaṃ paññāpetha 
bhikkhusaṅghassa ca sāriputtamoggallānānañcā ”ti.  
 

 
“Natthāvuso saṅghikaṃ senāsanaṃ sabbaṃ amhehi bhājitaṃ. Svāgataṃ 

āvuso bhagavato. Yasmiṃ vihāre bhagavā icchissati tasmiṃ vihāre vasissati. 
Pāpicchā sāriputtamoggallānā pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā. Na mayaṃ 
tesaṃ senāsanaṃ paññāpessāmā ”ti.  
 

 
“Kiṃ pana tumhe āvuso saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājitthā ”ti?  

 

 
“Evamāvuso ”ti.  

 

 
Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 

hi nāma assajipunabbasukā bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājessantī ”ti?  
 

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 

 
“Saccaṃ kira bhikkhave ―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti.  

 

 
“Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā saṅghikaṃ senāsanaṃ 

bhājessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

 
“Pañcimāni bhikkhave avebhaṅgiyāni, na vibhajitabbāni saṅghena vā 

gaṇena vā puggalena vā, vibhattāni pi avibhattāni honti. Yo vibhajeyya, 
āpatti thullaccayassa. Katamāni pañca?  
 

 
Ārāmo ārāmavatthu, idaṃ paṭhamaṃ āvebhaṅgiyaṃ,1 na vibhajitabbaṃ 

saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā, vibhattampi avibhattaṃ hoti. Yo 
vibhajeyya, āpatti thullaccayassa.  

                                                   
1 avebhaṅgikaṃ - Sīmu. 
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- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến gặp các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, sau khi đến đã nói với các 
tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka điều này: - “Này các đại đức, đức Thế 
Tôn đi đến cùng với đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu luôn cả 
Sāriputta và Moggallāna. Này các đại đức, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho đức 
Thế Tôn cùng hội chúng tỳ khưu có cả Sāriputta và Moggallāna.”  

 
- “Này các đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng không có. Tất cả đã được 

chúng tôi chia nhau. Này các đại đức, hoan nghênh đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn thích trú xá nào thì ngài sẽ ngự ở trú xá ấy. Sāriputta và Moggallāna có 
lòng tham muốn sái quấy, bị chi phối bởi lòng tham muốn sái quấy, chúng 
tôi sẽ không sắp đặt chỗ trú ngụ cho họ.”  

 
- “Này các đại đức, có phải các vị đã phân chia sàng tọa thuộc về hội 

chúng?”  

 
- “Này các đại đức, đúng vậy.”  

 
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 Assaji và Punabbasuka lại 
phân chia sàng tọa thuộc về hội chúng?”  

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn.  

 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?” - “Bạch 

Thế Tôn, đúng vậy.”  

 
- “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại phân chia sàng tọa thuộc 

về hội chúng? Này các tỳ khưu, sự việc này 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, đây là năm vật không nên phân chia, không được 

phân chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những 
vật đã được phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm 
tội thullaccaya. Năm vật ấy là gì?  

 
Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân chia, 

không được phân chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì 
phạm tội thullaccaya.  
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Vihāro vihāravatthu, idaṃ dutiyaṃ avebhaṅgiyaṃ ―pe―  
  
 
 

Mañco pīṭhaṃ bhisi bimbohanaṃ, idaṃ tatiyaṃ avebhaṅgiyaṃ ―pe―  
 
 
 

Lohakumbhī lohabhāṇakaṃ lohavārako lohakaṭāhaṃ vāsi pharasu 
kuṭhārī kuddālo nikhādanaṃ, idaṃ catutthaṃ avebhaṅgiyaṃ ―pe―  
  
 
 

Vallī veḷu muñjaṃ babbajaṃ tiṇaṃ mattikā dārubhaṇḍaṃ 
mattikābhaṇḍaṃ, idaṃ pañcamaṃ avebhaṅgiyaṃ, na vibhajitabbaṃ 
saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā, vibhattampi avibhattaṃ hoti. Yo 
vibhajeyya, āpatti thullaccayassa.  
 
 
 

Imāni kho bhikkhave pañca avebhaṅgiyāni, na vibhajitabbāni saṅghena 
vā gaṇena vā puggalena vā, vibhattāni pi avibhattāni honti. Yo vibhajeyya, 
āpatti thullaccayassā ”ti.  
 
 
 
 

55. Atha kho bhagavā kīṭāgirismiṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena āḷavī 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena āḷavī 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye.  
 

 
Tena kho pana samayena āḷavikā1 bhikkhū evarūpāni navakammāni 

denti: piṇḍanikkhepanamattenapi navakammaṃ denti, kuḍḍalepana-
mattenapi navakammaṃ denti, dvāraṭṭhapanamattenapi navakammaṃ 
denti, aggaḷavaṭṭikaraṇamattenapi navakammaṃ denti, ālokasandhikaraṇa-
mattenapi navakammaṃ denti, setavaṇṇakaraṇamattenapi navakammaṃ 
denti, kāḷavaṇṇakaraṇamattenapi navakammaṃ denti, gerukaparikamma-
karaṇamattenapi navakammaṃ denti, chādanamattenapi navakammaṃ 
denti, bandhanamattenapi navakammaṃ denti, gaṇḍikādhānamattenapi2 
navakammaṃ denti, khaṇḍaphullapaṭisaṃkharaṇamattenapi navakammaṃ 
denti, paribhaṇḍakaraṇamattenapi navakammaṃ denti, vīsativassikampi 
navakammaṃ denti, tiṃsavassikampi nava kammaṃ denti, yāvajīvikampi 
navakammaṃ denti, dhūmakālikampi pariyositaṃ vihāraṃ navakammaṃ 
denti.  
                                                   
1 āḷavakā - Ma, PTS. 
2 bhaṇḍikāṭhapanamattenapi- Ma; bhaṇḍikādhānamattenapi - Syā.  
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Trú xá và khu đất của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân chia, 
―(như trên)―  
 
 

Giường, ghế, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân chia, ―(như 
trên)―  
 
 

Chum bằng kim loại, vại bằng kim loại, hũ bằng kim loại, chậu bằng kim 
loại, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng; đây là vật thứ tư không nên phân chia, ―(như 
trên)―  
 
 

Dây thừng, tre, cỏ muñja, cỏ babbaja, cỏ dại, đất sét, vật làm bằng gỗ, vật 
làm bằng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội 
thullaccaya.  
 
 

Này các tỳ khưu, năm vật này không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội 
thullaccaya.”  
 
 
 

55. Sau đó, khi đã ngự tại Kīṭāgiri theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường đi đến Āḷavī. Trong khi du hành theo tuần tự ngài đã ngự đến Āḷavī. 
Tại nơi đó ở Āḷavī, đức Thế Tôn ngự ở trong điện thờ chính của Āḷavī.  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Āḷavī giao các công trình mới có hình thức 
như sau: họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành 
đống, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ giao 
công trình mới chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, họ giao công trình mới 
chỉ với mỗi một việc làm tay nắm, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một 
việc làm cửa sổ, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu trắng, 
họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ giao công trình 
mới chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, họ giao công trình mới chỉ với 
mỗi một việc lợp mái che, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lắp 
ráp, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, họ 
giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ giao 
công trình mới chỉ với mỗi một việc làm bục nền xung quanh, họ giao công 
trình mới đến hai mươi năm, họ giao công trình mới đến ba mươi năm, họ 
giao công trình mới đến trọn đời, họ giao công trình mới là trú xá đã được 
hoàn tất cho đến khi (chết và) hỏa táng.  
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Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma āḷavikā bhikkhū evarūpāni navakammāni dassanti, 
piṇḍanikkhepanamattenapi navakammaṃ dassanti, ―pe― dhūmakālikampi 
pariyositaṃ vihāraṃ navakammaṃ dassantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 
 
 

“Saccaṃ kira bhikkhave ―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 
 
 
 
 

“Na bhikkhave piṇḍanikkhepanamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na 
kuḍḍalepanamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na dvāraṭṭhapanamattena 
navakammaṃ dātabbaṃ, na aggaḷavaṭṭikaraṇamattena navakammaṃ 
dātabbaṃ, na ālokasandhikaraṇamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na 
setavaṇṇakaraṇamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na 
kāḷavaṇṇakaraṇamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na 
gerukaparikammakaraṇamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na 
chādanamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na bandhanamattena 
navakammaṃ dātabbaṃ, na gaṇḍikādhānamattena navakammaṃ 
dātabbaṃ, na khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇamattena navakammaṃ 
dātabbaṃ, na paribhaṇḍakaraṇamattena navakammaṃ dātabbaṃ, na 
vīsativassikaṃ navakammaṃ dātabbaṃ, na tiṃsavassikaṃ navakammaṃ 
dātabbaṃ, na yāvajīvikaṃ navakammaṃ dātabbaṃ, na dhūmakālikaṃpi 
pariyositaṃ vihāraṃ navakammaṃ dātabbaṃ. Yo dadeyya, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 
 
 

Anujānāmi bhikkhave akataṃ vā vihāraṃ vippakataṃ vā navakammaṃ 
dātuṃ, khuddake vihāre kammaṃ oloketvā chappañcavassikaṃ 
navakammaṃ dātuṃ, aḍḍhayoge kammaṃ oloketvā sannaṭṭhavassikaṃ 
navakammaṃ dātuṃ, mahallake vihāre pāsāde vā kammaṃ oloketvā 
dasadvādasavassikaṃ navakammaṃ dātun ”ti.  
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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 Āḷavaka lại giao các công 
trình mới có hình thức như sau: họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc 
bảo chất lại thành đống, ―(như trên)― họ giao công trình mới là trú xá đã 
được hoàn tất cho đến khi (chết và) hỏa táng?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  
 
 
 
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― 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, không nên giao công trình mới với mỗi một việc bảo 
chất lại thành đống, không nên giao công trình mới với mỗi một việc tô vữa 
bức tường, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, 
không nên giao công trình mới với mỗi một việc làm tay nắm, không nên 
giao công trình mới với mỗi một việc làm cửa sổ, không nên giao công trình 
mới với mỗi một việc sơn màu trắng, không nên giao công trình mới với mỗi 
một việc sơn màu đen, không nên giao công trình mới với mỗi một việc trét 
màu phấn đỏ, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lợp mái che, 
không nên giao công trình mới với mỗi một việc lắp ráp, không nên giao 
công trình mới với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, không nên giao công 
trình mới với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, không nên giao công 
trình mới với mỗi một việc làm bục nền xung quanh, không nên giao công 
trình mới đến hai mươi năm, không nên giao công trình mới đến ba mươi 
năm, không nên giao công trình mới đến trọn đời, không nên giao công trình 
mới là trú xá đã được hoàn tất đến khi (chết và) hoả táng; vị nào giao thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, ta cho phép giao công trình mới chưa khởi công hoặc 
chưa hoàn tất, (cho phép) xem xét công việc ở trú xá nhỏ rồi giao công trình 
mới năm hoặc sáu năm, (cho phép) xem xét công việc ở nhà một mái rồi giao 
công trình mới bảy hoặc tám năm, (cho phép) xem xét công việc ở trú xá lớn 
rồi giao công trình mới mười hoặc mười hai năm.”  
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56. Tena kho pana samayena bhikkhū sabbaṃ vihāraṃ1 navakammaṃ 
denti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave sabbo vihāro navakammaṃ dātabbo.2 Yo dadeyya āpatti 

dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū ekassa dve denti.3 Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave ekassa dve dātabbā. Yo dadeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ gahetvā aññaṃ vāsenti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave navakammaṃ gahetvā añño vāsetabbo. Yo vāseyya āpatti 

dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ gahetvā saṅghikaṃ 

paṭibāhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave navakammaṃ gahetvā saṅghikaṃ paṭibāhitabbaṃ. Yo 

paṭibāheyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave ekaṃ varaseyyaṃ 
gahetun ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū nissīme ṭhitassa navakammaṃ denti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave nissīme ṭhitassa navakammaṃ dātabbaṃ. Yo dadeyya 

āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ gahetvā sabbakālaṃ 

paṭibāhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Na bhikkhave navakammaṃ gahetvā sabbakālaṃ paṭibāhitabbaṃ. Yo 

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

                                                   
1 sabbe vihāre - Ma.   3 ekassa dve navakamme denti - Syā. 
2 na bhikkhave sabbe vihāre navakammaṃ dātabbaṃ - Ma, Syā.  
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56. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới là toàn bộ trú xá. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới là toàn bộ trú xá; vị 
nào giao thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao hai công trình mới đến một vị. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, không nên giao hai (công trình mới) đến một vị; vị 
nào giao thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu cho vị khác 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên cho vị 
khác trú ngụ; vị nào cho trú ngụ thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu chiếm giữ 
vật thuộc về hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên chiếm 
giữ vật thuộc về hội chúng; vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép nhận lãnh một chỗ nằm tốt nhất.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài ranh 
giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

 “Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài 
ranh giới; vị nào giao thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu chiếm giữ 
luôn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới 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 mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ.”  
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57. Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ gahetvā 
pakkamantipi, vibbhantipi, kālampi karonti, sāmaṇerāpi paṭijānanti, 
sikkhaṃ paccakkhātakāpi paṭijānanti, antimavatthuṃ ajjhāpannakāpi 
paṭijānanti, ummattakāpi paṭijānanti, khittacittāpi paṭijānanti, vedanaṭṭāpi 
paṭijānanti, āpattiyā adassane ukkhittakāpi paṭijānanti, āpattiyā 
appaṭikamme ukkhittakāpi paṭijānanti, pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhittakāpi paṭijānanti, paṇḍakāpi paṭijānanti, theyyasaṃvāsakāpi 
paṭijānanti, titthiyapakkantakāpi paṭijānanti, tiracchānagatāpi paṭijānanti, 
mātughātakāpi paṭijānanti, pitughātakāpi paṭijānanti, arahantaghātakāpi 
paṭijānanti, bhikkhunīdūsakāpi paṭijānanti, saṅghabhedakāpi paṭijānanti, 
lohituppādakāpi paṭijānanti, ubhatobyañjanakāpi paṭijānanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Idha pana bhikkhave bhikkhū navakammaṃ gahetvā pakkamati, ‘mā 
saṅghassa hāyī ’ti aññassa dātabbaṃ. Idha pana bhikkhave bhikkhū 
navakammaṃ gahetvā vibbhamati, kālaṃ karoti, sāmaṇero paṭijānāti, 
sikkhaṃ paccakkhātako paṭijānāti, antimavatthuṃ ajjhāpannako paṭijānāti, 
ummattako paṭijānāti, khittacitto paṭijānāti, vedanaṭṭo paṭijānāti, āpattiyā 
adassane ukkhittako paṭijānāti, āpattiyā appaṭikamme ukkhittako paṭijānāti, 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako paṭijānāti, paṇḍako paṭijānāti, 
theyyasaṃvāsako paṭijānāti, titthiyapakkantako paṭijānāti, tiracchānagato 
paṭijānāti, mātughātako paṭijānāti, pitughātuko paṭijānāti, arahantaghātako 
paṭijānāti, bhikkhunīdūsako paṭijānāti, saṅghabhedako paṭijānāti, 
lohituppādako paṭijānāti, ubhatobyañjanako paṭijānāti, ‘mā saṅghassa hāyī 
’ti aññassa dātabbaṃ.  
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57. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu bỏ đi, 
hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự 
học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là 
bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô 
căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo 
ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết 
cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được 
biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được 
biết là người lưỡng căn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)―  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, vị tỳ 
khưu bỏ đi. (Nên nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn hại đến hội chúng’ rồi nên giao 
cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, 
vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là người đã 
xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, 
được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị 
án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không 
sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được 
biết là người vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là 
kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được 
biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức 
Phật), được biết là người lưỡng căn. (Nên nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn hại đến 
hội chúng’ rồi nên giao cho vị khác.  
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Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā vippakate 
pakkamati, ‘mā saṅghassa hāyī ’ti aññassa dātabbaṃ. Idha pana bhikkhave 
bhikkhu navakammaṃ gahetvā vippakate vibbhamati ―pe― kālaṃ karoti 
―pe― ubhatobyañjanako paṭijānāti, ‘mā saṅghassa hāyī ’ti aññassa 
dātabbaṃ.  
 
 
 
 

 
Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pariyosite 

pakkamati, tasseva taṃ. Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ 
gahetvā pariyosite vibbhamati, ―pe― kālaṃ karoti, sāmaṇero paṭijānāti, 
sikkhaṃ paccakkhātako paṭijānāti, antimavatthuṃ ajjhāpannako paṭijānāti, 
saṅgho sāmī.  
 
 
 
 

 
Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pariyosite 

ummattako paṭijānāti, khittacitto paṭijānāti, vedanaṭṭo paṭijānāti, āpattiyā 
adassane ukkhittako paṭijānāti, āpattiyā appaṭikamme ukkhittako paṭijānāti, 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako paṭijānāti, tasseva taṃ.  
 
 
 
 
 

 
Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammaṃ gahetvā pariyosite paṇḍako 

paṭijānāti, theyyasaṃvāsako paṭijānāti, titthiyapakkantako paṭijānāti, 
tiracchānagato paṭijānāti, mātughātako paṭijānāti, pitughātako paṭijānāti, 
arahantaghātako paṭijānāti, bhikkhunīdūsako paṭijānāti, saṅghabhedako 
paṭijānāti, lohituppādako paṭijānāti, ubhatobyañjanako paṭijānāti, saṅgho 
sāmī ”ti.  
 
 
 
 

 
58. Tena kho pana samayena bhikkhū aññatarassa upāsakassa 

vihāraparibhogaṃ senāsanaṃ aññatra paribhuñjanti. Atha kho so upāsako 
ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā aññatra paribhogaṃ 
aññatra paribhuñjissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
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Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, trong khi 
chưa hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi. (Nên nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn hại đến hội 
chúng’ rồi nên giao cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận 
lãnh công trình mới, trong khi chưa hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần 
―(như trên)― được biết là người lưỡng căn. (Nên nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn 
hại đến hội chúng’ rồi nên giao cho vị khác.  
 
 
 

 
Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 

hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi; công trình ấy còn thuộc về vị ấy (trong mùa mưa 
năm ấy). Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi 
đã hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục, chết đi, được biết là (xuống) sa di, được biết 
là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng; hội chúng là 
chủ quản.  
 
 
 

 
Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 

hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết 
là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận 
tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; công trình ấy còn thuộc về vị ấy (trong 
mùa mưa năm ấy).  
 
 
 

 
Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 

hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là người vô căn, được biết kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết 
là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết 
là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ 
làm chảy máu (đức Phật), được biết là người lưỡng căn; hội chúng là chủ 
quản.”  
 
 
 

 
58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú xá 

của nam cư sĩ nọ tại một địa điểm khác. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại sử dụng đồ đạc của địa 
điểm này tại địa điểm khác?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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“Na bhikkhave aññatra paribhogo aññatra paribhuñjitabbo. Yo 
paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū uposathaggampi sannisajjampi 
harituṃ1 kukkuccāyantā chamāya2 nisīdanti. Gattānipi cīvarānipi 
paṃsukitāni honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave tāvakālikaṃ haritun ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena saṅghassa mahāvihāro udriyati.3 Bhikkhū 
kukkuccāyantā senāsanaṃ nābhiharanti.4 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave guttatthāya haritun ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena saṅghassa senāsanaparikkhāriko mahaggho 
kambalo uppanno hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave phātikammatthāya parivattetun ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena saṅghassa senāsanaparikkhārikaṃ mahagghaṃ 
dussaṃ uppannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave phātikammatthāya parivattetun ”ti.  
 
 

59. Tena kho pana samayena saṅghassa acchacammaṃ uppannaṃ hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave pādapuñchaniṃ kātun ”ti.  
 
 

Cakkalikaṃ uppannaṃ5 hoti.  
 

“Anujānāmi bhikkhave pādapuñchaniṃ kātun ”ti.  
 
 

Coḷakaṃ uppannaṃ hoti.  
 

“Anujānāmi bhikkhave pādapuñchaniṃ kātun ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū adhotehi pādehi senāsanaṃ 
akkamanti. Senāsanaṃ dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 pariharituṃ - Syā.  
2 chamāyaṃ - Syā.   4 nātiharanti - Ma, PTS, Sīmu. 
3 undriyati - Ma.   5 cakkalī uppannā - Syā, PTS.  
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- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa 
điểm khác; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi ngần ngại di chuyển (thảm lót) đến 
nhà hành lễ Uposatha và nơi tụ hội nên ngồi xuống ở nền nhà. 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 di chuyển có tính cách tạm thời.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Các tỳ khưu trong khi 
ngần ngại không di chuyển sàng tọa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển vì mục đích bảo quản.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có mền len đắt giá là vật phụ thuộc của sàng tọa phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi (vật khác) để công việc được 
thuận tiện.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có tấm vải dệt đắt giá là vật phụ thuộc của sàng tọa phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi (vật khác) để công việc được 
thuận tiện.”  
 
 

59. Vào lúc bấy giờ, có tấm da gấu phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có tấm vải len phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có tấm vải phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân chưa 
rửa. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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“Na bhikkhave adhotehi pādehi senāsanaṃ akkamitabbaṃ. Yo 
akkameyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū allehi pādehi senāsanaṃ akkamanti. 

Senāsanaṃ dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave allehi pādehi senāsanaṃ akkamitabbaṃ. Yo akkameyya, 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū sa-upāhanā senāsanaṃ akkamanti, 

senāsanaṃ dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave saupāhanena senāsanaṃ akkamitabbaṃ. Yo akkameyya, 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
60. Tena kho pana samayena bhikkhū parikammakatāya bhūmiyā 

niṭṭhuhanti.1 Vaṇṇo dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave parikammakatāya bhūmiyā niṭṭhuhitabbaṃ.2 Yo 
niṭṭhuheyya,3 āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave kheḷamallakan ”ti.  

 
Tena kho pana samayena mañcapādāpi pīṭhapādāpi parikammakataṃ 

bhūmiṃ vilikhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave coḷakena paliveṭhetun ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū parikammakataṃ bhittiṃ apassenti. 

Vaṇṇo dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Na bhikkhave parikammakatā bhitti apassetabbā. Yo apasseyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave apassenaphalakan ”ti.  

 
Apassenaphalakaṃ heṭṭhato bhūmiṃ vilikhati uparito bhittiṃ.4 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave heṭṭhato ca uparito ca coḷakena paliveṭhetun ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhū dhotapādakā nipajjituṃ 

kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave paccattharitvā nipajjatun ”ti.  

                                                   
1 niṭṭhubhanti - Ma; nuṭṭhahanti - Syā; nuṭṭhuhanti - PTS. 
2 niṭṭhubhitabbaṃ - Ma; nuṭṭhahitabbaṃ - Syā; nuṭṭhuhitabbaṃ - PTS. 
3 niṭṭhubheyya - Ma; nuṭṭhaheyya - Syā; nuṭṭhuheyya - PTS. 
4 bhittiṃ ca - Ma, Syā; bhittiṃ hanti - PTS, Sīmu. 
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- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân 
chưa rửa; vị nào bước lên thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân bị 
ướt. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân bị 
ướt; vị nào bước lên thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang dép bước lên chỗ nằm ngồi. Chỗ nằm 
ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên mang dép bước lên chỗ nằm ngồi; vị nào 
bước lên thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhổ lên mặt nền đã được làm mới khiến 
màu bị lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên nhổ lên mặt nền đã được làm mới; vị nào 
nhổ thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống nhổ.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các chân giường và các chân ghế làm trầy mặt nền được 
làm mới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

 “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng vải bọc tròn lại.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tựa vào tường đã được làm mới khiến màu bị 
lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, không nên tựa vào tường đã được làm mới; vị nào tựa 
thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm bảng để 
dựa vào.”  
 
 

Tấm bảng để dựa vào làm trầy mặt nền ở bên dưới và bức tường ở bên 
trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bọc lại ở bên dưới và bên trên với mảnh 
vải.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có chân đã rửa sạch ngần ngại nằm xuống. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm xuống sau khi đã trải ra tấm lót.”  




