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61. Atha kho bhagavā āḷaviyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena rājagahaṃ 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena rājagahaṃ 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe.  
 
 
 
 
 

62. Tena kho pana samayena rājagahaṃ dubhikkhaṃ hoti. Manussā na 
sakkonti saṅghabhattaṃ kātuṃ. Icchanti uddesabhattaṃ nimantanaṃ 
salākabhattaṃ pakkhikaṃ uposathikaṃ pāṭipadikaṃ kātuṃ. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave saṅghabhattaṃ uddesabhattaṃ nimantanaṃ 
salākabhattaṃ pakkhikaṃ uposathikaṃ pāṭipadikan ”ti.  
 
 
 
 
 

63. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū attano varabhattāni1 
gahetvā lāmakāni bhattāni bhikkhūnaṃ denti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
bhattuddesakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na 
dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, 
uddiṭṭhānudiṭṭhañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ bhattuddesakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

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

                                                   
1 madhurabhattāni - PTS. 
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61. Sau đó, khi đã ngự tại Āḷavī theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường đi đến thành Rājagaha. Trong khi du hành theo tuần tự ngài đã ngự 
đến thành Rājagaha. Tại nơi đó ở thành Rājagaha, đức Thế Tôn ngự tại 
Veḷuvana nơi nuôi dưỡng các con sóc.  
 
 
 
 

62. Vào lúc bấy giờ, thành Rājagaha có sự khó khăn về vật thực. Dân 
chúng không thể thực hiện bữa trai phạn dâng đến hội chúng nên muốn thực 
hiện bữa ăn đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào 
mỗi nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bữa trai phạn dâng đến hội chúng, bữa ăn 
dâng đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào mỗi 
nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng.”  
 
 
 
 

63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lấy cho bản thân các bữa ăn 
thượng hạng và cho các tỳ khưu các bữa ăn tầm thường. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị sắp xếp các bữa ăn là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết (bữa ăn) đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. 
Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu 
cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực:  
 
 
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị sắp 
xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị.  
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên.  
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Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu bhattuddesako. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 
 

Atha kho bhattuddesakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kathannu kho 
bhattaṃ uddisitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave salākāya vā paṭṭikāya1 vā upanibandhitvā 
opuñjitvā opuñjitvā uddisitun ”ti.2  
 
 
 
 

64. Tena kho pana samayena saṅghassa senāsanapaññāpako na hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
senāsanapaññāpakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na 
dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, 
paññattāpaññattañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ senāsanapaññāpakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

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

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

                                                   
1 paṭikāya - Syā. 
2 opuñcitvā bhattaṃ uddisitun ti - Ma;  
   omuñcitvā bhattaṃ uddisitun ti - Syā; opuñcitvā uddisitun ti - PTS. 
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Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị sắp xếp các bữa 
ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.’”  
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu là những vị sắp xếp các bữa ăn đã khởi ý điều này: 
“Bữa ăn nên được sắp xếp như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc vào thẻ hoặc tấm phiếu, lần lượt rút 
ra, rồi sắp xếp các bữa ăn.”  
 
 
 
 

64. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân bố chỗ trú ngụ. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân bố chỗ trú ngụ là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân bố và chưa được phân bố. Và này 
các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, 
sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực:  
 
 
 
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân bố chỗ trú ngụ. Đây là lời đề nghị.  
 
 
 

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

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ trú 
ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.’” 
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65. Tena kho pana samayena saṅghassa bhaṇḍāgāriko na hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 

bhaṇḍāgārikaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ 
gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, 
guttāguttañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: Paṭhamaṃ 
bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

itthannāmaṃ bhikkhuṃ bhaṇḍāgārikaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 

bhaṇḍāgārikaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno bhaṇḍāgārikassasammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  

 
Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu bhaṇḍāgāriko. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 

66. Tena kho pana samayena saṅghassa cīvarapaṭiggāhako na hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 

cīvarapaṭiggāhakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na 
dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, 
gahitāgahitañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarapaṭiggāhakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 

cīvarapaṭiggāhakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno cīvarapaṭiggāhakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhāseyya.  

 
Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu cīvarapaṭiggāhako. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
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65. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị giữ kho đồ đạc. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giữ kho đồ đạc là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được cất giữ và chưa được cất giữ. Và này các tỳ khưu, 
nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu 
cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị giữ 
kho đồ đạc. Đây là lời đề nghị.  
 

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

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị giữ kho đồ đạc. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.’”  
 
 
 

66. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị tiếp nhận y. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được tiếp nhận và chưa được tiếp nhận. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi 
yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực:  
 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị tiếp 
nhận y. Đây là lời đề nghị.  
 

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

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận y. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.’” 
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67. Tena kho pana samayena saṅghassa cīvarabhājako na hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 

cīvarabhājakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, ―pe― 
bhājitābhājitañca jāneyya. Evaṃ ca pana bhikkhave sammannitabbo:  

 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 

saṅgho ñāpetabbo:  

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarabhājakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 

cīvarabhājakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno cīvarabhājakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  

 
Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu cīvarabhājako. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 

68. Tena kho pana samayena saṅghassa yāgubhājako na hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 

yāgubhājakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, ―pe― 
bhājitābhājitañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo:  

 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā ―pe― Sammato saṅghena 

itthannāmo bhikkhu yāgubhājako. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena saṅghassa phalabhājako na hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
phalabhājakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, ―pe― 
bhājitābhājitañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo:  
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. ―pe― Sammato saṅghena itthannāmo 
bhikkhu phalabhājako. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  
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67. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia y. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

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

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

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân chia y. Đây là lời đề nghị.  
 

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

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

68. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia cháo. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia cháo là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, ―(như trên)― vị biết 
vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy:  
 

Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu ―(như trên)― Vị 
tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia cháo. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia trái cây. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia trái cây là vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, ―(như trên)― vị biết 
vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, ―(như trên)― Vị tỳ 
khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia trái cây. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2    Senāsanakkhandhakaṃ 

 230

69. Tena kho pana samayena saṅghassa khajjakabhājako na hoti. 
Khajjakaṃ abhājiyamānaṃ nassati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
khajjakabhājakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, ―pe― 
bhājitābhājitañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo:  
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ khajjakabhājakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

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

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

70. Tena kho pana samayena saṅghassa bhaṇḍāgāre appamattako 
parikkhāro uppanno1 hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 

appamattakavissajjakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, 
―pe― vissajjitāvissajjitaṃ ca jāneyya.  
 

 
Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. 

Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

itthannāmaṃ bhikkhuṃ appamattakavissajjakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  

                                                   
1 ussanno - Syā.  
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69. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia thức ăn khô. Thức 
ăn khô không được phân chia nên bị hư. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia thức ăn khô là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu 
cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân chia thức ăn khô. Đây là lời đề nghị.  
 

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

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

70. Vào lúc bấy giờ, vật dụng linh tinh ở trong kho của hội chúng là dồi 
dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phát vật linh tinh là vị tỳ 

khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, ―(như trên)― 
vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia.  
 

 
Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu nên 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 chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phát vật linh tinh. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 
appamattakavissajjakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa bhikkhuno appamattakavissajjakassa sammuti, so tuṇhassa. 
Yassa nakkhamati. So bhāseyya.  
 
 

 
Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu appamattakavissajjako. 

Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 

 
Tena appamattakavissajjakena bhikkhunā ekekā1 sūci dātabbā, 

satthakaṃ dātabbaṃ, upāhanā dātabbā, kāyabandhanaṃ dātabbaṃ, 
aṃsabandhako dātabbo, parissāvanaṃ dātabbaṃ, dhammakarako dātabbo, 
kusi dātabbā, aḍḍhakusi dātabbā, maṇḍalaṃ dātabbaṃ, aḍḍhamaṇḍalaṃ 
dātabbaṃ, anuvāto dātabbo, paribhaṇḍaṃ dātabbaṃ. Sace hoti saṅghassa 
sappi vā telaṃ vā madhu vā phāṇitaṃ vā sakiṃ paṭisāyituṃ dātabbaṃ. Sace 
punapi attho hoti punapi dātabban ”ti.2  
 
 
 
 
 
 
 

71. Tena kho pana samayena saṅghassa sāṭiyagāhāpako na hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
sāṭiyagāhāpakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, ―pe― 
gahitāgahitañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ sāṭiyagāhāpakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  

                                                   
1 ekā - PTS. 
2 dātabbaṃ - Ma, iti saddo natthi; sace punapi attho hoti punapi dātabbaṃ. sace punapi 
attho hoti punapi dātabban ti - Syā, PTS.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát vật linh tinh. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phát vật linh tinh xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

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

 
 

Vị tỳ khưu là vị phân phát các vật linh tinh nên trao mỗi vị một cây kim, 
nên trao cây kéo, nên trao đôi dép, nên trao dây thắt lưng, nên trao dây 
quàng ở vai, nên trao đồ lược nước, nên trao đồ lọc nước thông thường, nên 
trao dải nối theo chiều dọc (của y), nên trao dải nối theo chiều ngang (của y), 
nên trao mảnh lớn thuộc dải điều (của y), nên trao mảnh nhỏ thuộc dải điều 
(của y), nên trao vải may đường biên (của y), nên trao vải may đường viền 
xung quanh (của y). Nếu hội chúng có bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, 
hoặc đường mía thì nên trao tức thời để sử dụng. Nếu vật cần dùng có thêm 
thì nên trao tiếp tục.”  
 
 
 
 
 
 
 

71. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân phối vải choàng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối vải choàng là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, ―(như trên)― 
vị biết được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận. Và này các tỳ khưu, nên 
chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phối vải choàng. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 
sāṭiyagāhāpakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno sāṭiyagāhāpakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 
 

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

 
Tena kho pana samayena saṅghassa pattagāhāpako na hoti. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 

pattagāhāpakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, ―pe― 
gahitāgahitañca jāneyya.  
 

 
Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. 

Yācitvā ―pe― Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 
 

 
72. Tena kho pana samayena saṅghassa ārāmikapesako na hoti. Ārāmikā 

apesiyamānā kammaṃ na karonti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
ārāmikapesakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, ―pe― 
pesitāpesitañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: ―pe― 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 
 

 
Tena kho pana samayena saṅghassa sāmaṇerapesako na hoti. Sāmaṇerā 

apesiyamānā kammaṃ na karonti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phối vải choàng. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phối vải choàng xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.  
 

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

 
Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân phối bình bát. Các vị đã trình 

sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối bình bát là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, ―(như trên)― 
vị biết được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận.  
 
 

Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được 
yêu cầu, sau khi yêu cầu ―(như trên)― Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 
 
 
 

 
72. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị quản trị các người phụ việc 

chùa. Các người phụ việc chùa không được quản trị nên không làm công việc. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản trị các người phụ việc 
chùa là vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, 
―(như trên)― vị biết được việc cần quản trị và việc không cần quản trị. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: ―(như trên)― nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 
 
 

 
Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị quản trị các sa di. Các sa di không 

được quản trị nên không làm công việc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
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“Anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ 
sāmaṇerapesakaṃ sammannituṃ: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na 
dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya 
pesitāpesitañca jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ sāmaṇerapesakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

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

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

Tatiyakabhāṇavāraṃ.  
 

Senāsanakkhandhako niṭṭhito chaṭṭho.1  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Vihāro2 buddhaseṭṭhena apaññatto tadā ahu, 
tahaṃ tahaṃ nikkhamanti vāsā te jinasāvakā.3  

 
 

2.  Te4 seṭṭhi gahapati disvā bhikkhūnaṃ etadabravi, 
kārāpeyyaṃ vaseyyātha paṭipucchiṃsu nāyakaṃ.  

 
 

3.  Vihāraṃ aḍḍhayogañca pāsādaṃ hammiyaṃ guhaṃ, 
pañcaleṇaṃ anuññāsi vihāre seṭṭhi kārayi.  

 
 

4.  Jano vihāraṃ kāreti akavāṭaṃ asaṃvutaṃ, 
kavāṭaṃ piṭṭhisaṅghāṭaṃ udukkhalañca uttari.  

                                                   
1 senāsanakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ - Syā;  
   senāsanakkhandhakaṃ chaṭṭhaṃ - PTS.  3 āvāsā tamhā te jinasāvakā - PTS. 
2 vihāraṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu.   4 te - Ma, PTS na dissate.  
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản trị các sa di là vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết được việc cần quản trị và việc không cần quản trị. Và này các 
tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau 
khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
quản trị các sa di. Đây là lời đề nghị.  
 

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

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị quản trị các sa 
di. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.’”  
 

Tụng phẩm thứ ba. 
 

Dứt Chương Sàng Tọa là thứ sáu.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 
1. Vào thời ấy trú xá vẫn chưa được quy định bởi đức Phật tối thượng, 

các vị đệ tử ấy của đấng Chiến Thắng bước ra từ chỗ ngụ ở nơi này nơi 
khác.  
 

 
2. Người gia chủ đại phú sau khi nhìn thấy các vị ấy đã nói với các vị tỳ 

khưu điều này: Tôi có thể cho làm, các ngài có thể cư ngụ. Các vị đã hỏi bậc 
Lãnh Đạo.  
 

 
3. Ngài đã cho phép năm loại chỗ ngụ là: trú xá, nhà một mái, tòa nhà 

dài, khu nhà lớn, và hang động. Nhà đại phú hộ đã cho xây dựng các trú 
xá.  
 

 
4. Người ta cho xây dựng trú xá không có cửa, không đóng được, cánh 

cửa, trụ cửa, rãnh xoay, và cái chốt xoay ở trên.  
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5.  Āviñjanacchiddarajjuṃ vaṭṭiñca kapisīsakaṃ, 
sūcī ghaṭī tālacchiddaṃ lohakaṭṭhavisāṇakaṃ.  

 
6.  Yantakaṃ sūcikañceva chadanaṃ ullittāvalittaṃ,1 

vedijālasalākañca2 cakkalī santharena ca.  

 
7.  Mīḍhiṃ bidalamañcañca3 sosānikamasārako, 

bundi kuḷīrapādañca āhaccāsandi uccake.4  

 
8.  Sattaṅgo5 ca bhaddapīṭhaṃ pīṭhikāphalakapādakaṃ,6 

āmalāphalakā kocchā7 palālapīṭhameva ca.  

 
9.  Ucce ca ahipādāni8 aṭṭhaṅgulakapādakaṃ,9 

suttaṃ aṭṭhapadaṃ coḷaṃ tūlikaṃ aḍḍhakāyikaṃ.  

 
10.  Giraggo bhisiyo cāpi dussaṃ senāsanampi ca,10 

onaddhaṃ heṭṭhā patati uppāṭetvā haranti ca.  

 
11.  Bhattiñca hatthabhattiñca11 anuññāsi tathāgato,12 

setakāḷavihārepi13 thusaṃ saṇhañca mattikaṃ.  

 
12.  Ikkāsaṃ pāṇikaṃ kuṇḍaṃ14 sāsapaṃ sitthatelakaṃ, 

ussanne paccuddharituṃ pharusaṃ gaṇḍamattikaṃ.15  

 
13.  Ikkāsaṃ paṭibhānañca nīcā cayo ca āruhaṃ, 

paripatanti āḷakaṃ aḍḍhakuḍḍaṃ16 tayo puna.  

 
14.  Khuddake kuḍḍapādo17 ca ovassati saraṃ khilaṃ,18 

cīvaravaṃsaṃ rajjuñca āḷindaṃ kiṭīkena ca.  

 
15.  Ālambaṇaṃ tiṇacuṇṇaṃ heṭṭhāmagge nayaṃ kare, 

ajjhokāse otappati sālaṃ heṭṭhā ca bhājanaṃ.  

                                                   
1 ullittena - Syā. 
2 vedikaṃ jālasalākañca - Syā, PTS.  10 senāsane ca yaṃ - Syā;  
3 miḍḍhi bidalamañcañca - Ma;        senāsanañ cāpi - PTS. 
   miḍhi vidalamañcañca - Syā;    11 bhittiñca hatthabhittiñca - Syā.  
   miḍḍhi pidalamañcañ ca - PTS.  12 anuññāsi ca titthiyā - Syā. 
4 uccako - Syā.     13 titthiyā vihāre cāpi - Ma, PTS. 
5 sattaṅgā - Syā, PTS.    14 kuḍḍaṃ - PTS. 
6 pīṭhakeḷakapādakaṃ - Ma, PTS.  15 gaṇḍumattikaṃ - Ma, PTS. 
7 āmaṭāmalakakocchā - PTS.    16 aḍḍhakuṭṭaṃ - Ma. 
8 uccāhipaṭipādakā - Ma;    17 kuṭṭapādo - Ma. 
   uccā hi atipādakā - PTS.    18 ovassati ca vissaraṃ - Syā.  
9 aṭṭhaṅguli ca pādakā - Ma, PTS; aṭṭhaṅgulakapādakā - Syā. 
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5. Lỗ để luồn, sợi dây thừng, và tay nắm, cái chốt gài, đinh khóa chốt, 
chốt cửa, lỗ khóa, khóa bằng đồng, bằng gỗ, và bằng sừng.  
 
 

6. Then cài, đinh khóa chốt, mái che, việc trét vữa bên trên và bên dưới, 
(cửa sổ) chấn song ngang, gắn lưới, chấn song dọc, và màn che, với thảm 
trải.  
 
 

7. Giường đúc, và giường bằng vạt tre, ván khiêng tử thi, loại lắp ráp, 
loại xếp lại, có chân đẽo cong, tháo rời được, ghế vuông loại cao.  
 
 

8. Ghế dựa dài, ghế làm bằng các thanh ráp lại, ghế lót vải, ghế có chỗ 
gác chân, ghế có nhiều chân, tấm ván, ghế mây, và luôn cả ghế lót rơm 
nữa.  
 
 

9. Ở giường cao, và con rắn, khung giường, khung giường cao tám 
ngón tay, chỉ sợi, dệt chéo ô nhỏ, mảnh vải, đệm bông gòn, (gối dài) nửa 
thân người.  
 
 

10. Trên đỉnh núi, và luôn cả các loại nệm, vải bọc, và luôn cả sàng tọa, 
đã được bọc lại, rơi ra từ bên dưới, sau khi tháo ra, và họ lấy đem đi.  
 
 

11. Việc thực hiện các đường vẽ, và các đường vẽ bằng bàn tay, đức 
Thiện Thệ cho phép, màu trắng, màu đen, cũng ở tại trú xá, vỏ trấu, và đất 
sét loại dẻo.  
 
 

12. Nhựa cây, cái bay thợ nề, cám đỏ, bột mù tạt, dầu sáp ong, bị đóng 
cục, để chùi, bị lồi lõm, đất sét trộn phân trùn.  
 
 

13. Nhựa cây, và hình ảnh gợi cảm, bị thấp, và nền móng, việc leo lên, 
các vị bị té, đông đảo người, bức tường thấp, lại là ba (loại phòng).  
 
 

14. Ở (trú xá) nhỏ, chân tường, thấm nước mưa, tiếng la lớn, chốt 
tường, sào máng y, và dây (treo y), mái hiên, với màn che.  
 
 

15. Tay cầm để vịn, rác cỏ, nên thực hiện theo phương thức ở phần 
dưới, ngoài trời, bị hâm nóng, gian nhà, và tô uống nước ở phần dưới.  
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16.  Vihāro koṭṭhako ceva pariveṇaggisālakaṃ, 
ārāme ca puna koṭṭhe heṭṭhaññeva nayaṃ kare.1  

 

 
17.  Sudaṃ2 anāthapiṇḍī ca saddho sītavanaṃ agā, 

diṭṭhadhammo nimantesi saha saṅghena nāyakaṃ.  
 

 
18.  Āṇāpesantarāmagge ārāmaṃ kārayi gaṇo, 

vesāliyaṃ navakammaṃ purato ca pariggahaṃ.3  
 

 
19.  Ko arahati bhattagge4 tittiraṃ ca avandiyā, 

pariggahitantaragharā5 tūlo sāvatthi osari.  
 

 
20.  Patiṭṭhāpesi ārāmaṃ bhattagge ca kolāhalaṃ,  

gilānā varaseyyā ca lesā sattarasā tahiṃ.  
 

 
21.  Kena nu kho kathannu kho vihāraggena bhājasī,6 

pariveṇānubhāgañca akāmā bhāgaṃ no dade.  
 

 
22.  Nissīmaṃ sabbakālaṃ ca gāhā senāsane tayo, 

upanando ca vaṇṇesi ṭhitakā samānāsanā.  
 

 
23.  Samānāsanikā bhindiṃsu tivaggā ca duvaggikaṃ,7 

asamānāsanikehi8 dīghaṃ sāḷindaṃparibhuñjituṃ.9  
 

 
24.  Ayyakā10 ca avidūre bhājitañca kīṭāgire,11 

āḷavī12 piṇḍakakuḍḍehi dvāra-aggaḷavaṭṭikā.  

                                                   
1 heṭṭhā ceva nayaṃ kare - Syā.   7 duvaggikā - Syā;  
2 sudhaṃ - Ma; suddhaṃ - PTS.    catuvaggikaṃ - PTS.  
3 pariggahi - Ma;    8 asamānāsanikā - Ma, Syā;  
   pariggahuṃ - Syā;      asamānāsanikaṃ - PTS. 
   paṭiggahaṃ - PTS.   9 taṃ dvinnaṃ paribhuñjisu - PTS.  
4 bhattaggaṃ - Syā.    10 ayyikā - Ma, Syā; ayyā ca - PTS. 
5 pariggahitantaraghare - Syā.   11 kiṭāgiri - Syā, PTS. 
6 bhājayi - Ma, Syā.    12 vāḷavī - Syā. 
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16. Trú xá, và luôn cả cổng ra vào, căn phòng, nhà để đốt lửa, về tu viện, 
và luôn cả cổng ra vào, nên thực hiện theo phương thức ở phần bên dưới.  
 
 

 
17. Vữa hồ, và ông Cấp Cô Độc có đức tin đã đi đến khu rừng Sīta, đã 

thấy được Pháp, đã mời thỉnh đấng Lãnh Đạo cùng với hội chúng.  
 
 

 
18. Trên đường đi đã kêu gọi, nhóm người đã cho xây dựng tu viện, ở 

Vesāli, công trình mới, đi trước, và giành phần.  
 

 
19. Vị nào xứng đáng phần ăn hạng nhất, chim đa đa, và các hạng 

không đáng đảnh lễ, bị giành phần, ở trong nhà, (độn) bông gòn, đã ngự 
đến Sāvatthi.  
 
 

 
20. Vị ấy đã thiết lập tu viện, và sự ồn ào ở nhà ăn, các vị bị bệnh, các 

giường tốt nhất, và do mánh lới, nhóm Mười Bảy Sư, ở nơi đó.  
 
 

 
21. Bởi vị nào? Như thế nào? Đã phân chia theo trú xá, theo phòng ở, và 

phần còn lại, có thể không ban cho phần chia nếu không thích.  
 
 

 
22. Ở ngoài ranh giới, và chiếm giữ luôn mọi lúc, ba (thời điểm) về chỗ 

ngụ, vị Upananda, và Ngài đã ngợi khen, các vị đứng, và cùng ngồi chung 
chỗ.  
 
 

 
23. Chỗ ngồi đồng đẳng cấp, các vị đã làm gãy, nhóm ba vị, và nhóm 

hai vị, với những vị không đồng đẳng cấp, ghế dài, mái hiên hình đầu voi, 
(cho phép) để sử dụng.  
 
 

 
24. Và bà nội (của đức vua), không xa, và đã được phân chia, ở Kīṭāgiri, 

ở Āḷavī, với việc chất đống, và (tô vữa) bức tường, (lắp đặt) cánh cửa, 
(làm) tay nắm.  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2    Senāsanakkhandhakaṃ 

 242

25.  Āloka seta-kāḷañca geru-chādana bandhanā, 
gaṇḍi1-khaṇḍa-paribhaṇḍaṃ vīsa-tiṃsā yāvajīvikaṃ.2  

 
 

 
26.  Osite akataṃ khudde3 cha-pañcavassikaṃ dade,4 

aḍḍhayoge ca sattaṭṭha mahalle5 dasa-dvādasa.  
 
 

 
27.  Sabbaṃ vihāraṃ ekassa aññaṃ vāsenti saṅghikaṃ, 

nissīmaṃ sabbakālañca pakkamanti6 vibbhamanti ca.  
 
 

 
28.  Kālañca sāmaṇerañca sikkhāpaccakkhakāntimaṃ,7 

ummatta khittacittā ca vedanāpattyadassanā.  
 
 

 
29.  Appaṭikammā diṭṭhiyā paṇḍakā theyyatitthiyā, 

tiracchāna mātu pitu arahanta ghātaka dūsakā.8  
 
 

 
30.  Bhedakā lohituppādā ubhato cāpi vyañjanā, 

mā saṅghassa parihāyi kammaṃ aññassa dātave.  
 
 

 
31.  Vippakate ca aññassa kate tasseva pakkame, 

vibbhamati kālakato sāmaṇero ca jāyati.  
 
 

 
32.  Paccakkhāto ca sikkhāya antimā paṇḍako yadi,9 

saṅgho ca10 sāmiko hoti ummatta khittavedanā.  

                                                   
1 bhaṇḍi - Ma, Syā, PTS.   6 pakkami - Ma, PTS; pakkama - Syā. 
2 ca kālikā - Ma, Syā, PTS.   7 sikkhāpaccakkha-antimaṃ - Ma, PTS;  
3 akataṃ vippaṃ - Ma, Syā;     sikkhāpaccakkhāntimaṃ - Syā. 
  akataṃ sabbaṃ - Sīmu, PTS.    8 arahantā ca dūsakā - Ma, Syā, PTS. 
4 khudde chappañcavassikaṃ - Ma, Syā, PTS. 9 antimajjhāpannako yadi - Ma;  
5 mahallake - Syā;       antimajjhāpanno yadi - Syā.  
  mahallena - PTS.     10 saṅghova - Ma, Syā, PTS. 
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25. Cửa sổ, (sơn) màu trắng, màu đen, màu đỏ, (lợp) mái che, và việc 
lắp ráp, đặt thanh ngang, chỗ hư hỏng, bục nền xung quanh, hai mươi 
năm, ba mươi năm, và trọn đời.  
 
 

 
26. Đã được hoàn tất, chưa khởi công, ở (trú xá) nhỏ, nên giao sáu hoặc 

năm năm, về nhà một mái thì bảy hoặc tám năm, và (trú xá) lớn thì mười 
hoặc mười hai năm.  
 
 

 
27. (Công trình là) toàn bộ trú xá, (giao hai công trình) cho một vị, cho 

vị khác ngụ, (chiếm giữ) vật thuộc về hội chúng, ở ngoài ranh giới, (chiếm 
giữ) luôn mọi lúc, các vị bỏ đi, hoàn tục.  
 
 

 
28. Và chết đi, (xuống) sa di, vị đã xả bỏ sự học tập, (tội) cực nặng, các 

vị bị điên, có tâm rối loạn, và bị thọ khổ, do việc không nhìn nhận tội.  
 
 

 
29. Do việc không sửa chữa lỗi, do tà kiến, các người vô căn, những kẻ 

trộm tướng mạo (tỳ khưu), và theo ngoại đạo, thú vật, kẻ giết mẹ, cha, A-
la-hán, làm nhơ (tỳ khưu ni).  
 
 

 
30. Những kẻ chia rẽ, làm chảy máu (đức Phật), và luôn cả những 

người lưỡng căn, (nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn hại đến hội chúng’ rồi nên giao 
công trình cho vị khác.  
 
 

 
31. Trong khi chưa hoàn tất, giao vị khác, đã hoàn tất, bỏ đi, vẫn còn 

thuộc vị ấy. Vị hoàn tục, chết đi, và xuống lại sa di.  
 
 

 
32. Và vị đã xả bỏ sự học tập, phạm tội cực nặng, nếu là người vô căn, 

hội chúng là chủ quản. Vị bị điên, có tâm rối loạn, bị thọ khổ.  
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33.  Adassanāppaṭikamme diṭṭhi tasseva hoti vā,1 
paṇḍako theyya titthi ca tiracchāna mātupettikaṃ.  

 
 
 

34.  Ghātako dūsako cāpi bheda lohita vyañjanā, 
paṭijānāti yadi so saṅgho va hoti sāmiko.  

 
 
 

35.  Harantaññatra kukkuccaṃ udriyati ca kambalaṃ, 
dussaṃ ca camma cakkalī coḷakaṃ akkamanti ca.  

 
 
 

36.  Allā upāhanā niṭṭhu2 likhanti3 apassenti ca,  
apassenaṃ likhate vā4 dhotapaccattharena ca.  

 
 
 

37.  Rājagahe na sakkonti lāmakaṃ bhattuddesakaṃ, 
kathaṃ nu kho paññāpakaṃ bhaṇḍāgārikasammutiṃ.5  

 
 
 

38.  Paṭiggahabhājako cāpi yāgu ca phalabhājako, 
khajjakabhājako ceva appamattakavissajo.6  

 
 
 

39.  Sāṭiyagāhāpako ceva tatheva pattagāhako,7 
ārāmika sāmaṇera pesakassa ca sammuti.  

 
 
 

40.  Sabbābhibhū lokavidū hitacitto vināyako, 
leṇatthaṃ ca sukhatthaṃ ca jhāyituṃ ca vipassitun ”ti.  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 tasseva hoti taṃ - Ma, Syā, PTS.   5 bhaṇḍāgārikasammuti - Ma, PTS;  
2 niṭṭhuṃ - Ma; nuṭṭha - Syā; ’nuṭṭhu - PTS .    bhaṇḍāgārikaosammati - Syā. 
3 khīlanti - PTS.     6 appamattakavissaje - Syā, PTS. 
4 likhateva - Syā; khalite vā - PTS.  7 tathā pattagāhāpako - Syā.  
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33. Về việc không nhìn nhận tội, không sửa chữa lỗi, tà kiến, thì vẫn còn 
thuộc về vị ấy. Người vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), theo ngoại 
đạo, thú vật, kẻ giết mẹ, giết cha.  
 
 

34. Kẻ giết (A-la-hán), và luôn cả kẻ làm nhơ (tỳ khưu ni), kẻ chia rẽ 
(hội chúng), kẻ làm chảy máu (đức Phật), người lưỡng căn, nếu vị ấy thú 
nhận, thì chính hội chúng chủ quản.  
 
 

35. Các vị đem nơi khác, có sự ngần ngại, (trú xá) bị sụp đổ, và mền len, 
tấm vải dệt, tấm da thú, tấm vải len, tấm vải, và các vị bước lên.  
 
 

36. (Bàn chân) bị ướt, có giày dép, việc phun nhổ, các vị làm trầy, và 
các vị dựa vào, có tấm dựa, hoặc khi đã bị trầy, đã được rửa sạch, và với 
tấm trải.  
 
 

37. Ở Rājagaha, các vị không thể nào, (bữa ăn) tầm thường, vị sắp xếp 
bữa ăn, vậy thì như thế nào, vị phân bố (chỗ ngụ), việc chỉ định vị giữ kho.  
 
 

38. Vị tiếp nhận và vị phân chia (y), và luôn cả về cháo, và vị phân chia 
trái cây, vị phân chia thức ăn khô, và luôn cả phân phát vật linh tinh nữa.  
 
 

39. Và luôn cả vị phân phối vải choàng, tương tợ y như thế là vị phân 
phối bình bát, và việc chỉ định vị quản trị các người phụ việc tu viện, và các 
vị sa di.  
 
 

40. Đấng Toàn Tri, bậc Hiểu Biết Thế Gian, vị có tâm tốt lành, là vị 
Lãnh Đạo, vì lợi ích của chỗ trú ngụ, và vì lợi ích của sự an lạc, để tham 
thiền, và để minh sát.”  
 

--ooOoo-- 




