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III. VASSŪPANĀYIKAKKHANDHAKAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe.  
 

2. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ vassāvāso 
appaññatto hoti.  
 

3. Tedha1 bhikkhū hemantampi gimhampi vassampi cārikaṃ caranti.  
 

4. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 
sakyaputtiyā hemantampi gimhampi vassampi cārikaṃ carissanti, haritāni 
tiṇāni sammaddantā, ekindriyaṃ jīvaṃ viheṭhentā, bahū khuddake pāṇe 
saṅghātaṃ āpādentā? Ime hi nāma aññatitthiyā2 durakkhātadhammā 
vassāvāsaṃ allīyissanti saṅkāsayissanti.3 Ime hi nāma sakuntakā 
rukkhaggesu kulāvakāni karitvā vassāvāsaṃ allīyissanti saṅkāsayissanti. Ime 
hi pana samaṇā sakyaputtiyā hemantampi gimhampi vassampi cārikaṃ 
caranti, haritāni tiṇāni sammaddantā, ekindriyaṃ jīvaṃ viheṭhentā, bahū 
khuddake pāṇe saṅghātaṃ āpādentā ”ti.  
 

5. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ.  
 

6. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

7. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, vassaṃ upagantun 
”ti.  
 

8. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kadā nu kho vassaṃ upagantabban 
”ti?  
 

9. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, vassāne 
vassaṃ upagantun ”ti.  
 

10. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kati nu kho4 vassūpanāyikā ”ti?  
 

11. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Dvemā bhikkhave, vassūpanāyikā 
purimikā pacchimikā ca.5 Aparajjugatāya āsāḷhiyā purimikā upagantabbā. 
Māsagatāya āsāḷhiyā pacchimikā upagantabbā. Imā kho bhikkhave, dve 
vassūpanāyikā ”ti.  
 

12. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vassaṃ upagantvā 
antarāvassaṃ cārikaṃ caranti.  
                                                   
1 te idha - Ma.    3 saṅkasāyissanti - Ma; saṃkāpayissanti - PTS.      5 pacchimikā ti - PTS. 
2 aññatitthiyā paribbājakā - Syā.    4 kinnu kho - kesuci, Javi, Tovi, Manupa. 
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III. CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc.  
 

2. Vào lúc bấy giờ, việc cư trú mùa mưa chưa được đức Thế Tôn quy định 
cho các tỳ khưu.  
 

3. Trong trường hợp này, các vị tỳ khưu ấy đi du hành trong mùa lạnh, 
trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa.  
 

4. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa 
mưa nữa? Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng 
sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt 
nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết 
tồi tệ vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con 
chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống cố định 
trong mùa cư trú mưa. Còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong 
mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm đạp 
lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, 
và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.”  
 

5. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 

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

7. 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 vào mùa (an cư) mưa.” 
 

8. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên vào mùa (an 
cư) mưa?”  
 

9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vào mùa (an cư) mưa trong mùa mưa.” 
 

10. Sau đó, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu thời điểm vào 
mùa (an cư) mưa?”  
 

11. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đây là 
hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa: thời điểm trước và thời điểm sau. Thời 
điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế của (ngày trăng tròn) tháng Āsāḷha, 
thời điểm sau thì nên vào khi (ngày trăng tròn) tháng Āsāḷha đã trôi qua một 
tháng.1 Này các tỳ khưu, đây là hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa.” 
 

12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa (an cư) 
mưa vẫn đi du hành trong mùa (an cư) mưa.  

                                                   
1 Tính theo âm lịch của Việt Nam nếu không có tháng nhuần thì thời điểm trước là ngày 16 
tháng 6, thời điểm sau là ngày 16 tháng 7 (ND).  
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13. Manussā tatheva ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
samaṇā sakyaputtiyā hemantampi gimhampi vassampi cārikaṃ carissanti, 
haritāni tiṇāni sammaddantā, ekindriyaṃ jīvaṃ viheṭhentā, bahū khuddake 
pāṇe saṅghātaṃ āpādentā? Ime hi nāma aññatitthiyā durakkhātadhammā 
vassāvāsaṃ allīyissanti saṅkāsayissanti. Ime hi nāma sakuntakā 
rukkhaggesu kulāvakāni karitvā vassāvāsaṃ allīyissanti saṅkāsayissanti. Ime 
pana samaṇā sakyaputtiyā hemantampi gimhampi vassampi cārikaṃ 
caranti, haritāni tiṇāni sammaddantā, ekindriyaṃ jīvaṃ viheṭhentā, bahū 
khuddake pāṇe saṅghātaṃ āpādentā ”ti.  

 
14. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 

khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā, te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū vassaṃ upagantvā 
antarāvassaṃ cārikaṃ carissantī ”ti?  

 
15. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
16. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, vassaṃ upagantvā 
purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ avasitvā cārikā 
pakkamitabbā. Yo pakkameyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
17. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū na icchanti vassaṃ 

upagantuṃ.  

 
18. Bhagavato ematthaṃ ārocesuṃ: “Na bhikkhave, vassaṃ na 

upagantabbaṃ. Yo na upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
19. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tadahu 

vassūpanāyikāya vassaṃ anupagantukāmā sañcicca āvāsaṃ atikkamanti.  

 
20. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, tadahu 

vassūpanāyikāya vassaṃ anupagantukāmena sañcicca āvāsaṃ 
atikkamitabbo. Yo atikkameyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
21. Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro vassaṃ 

ukkaḍḍhitukāmo bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi: “Yadi panayyā1 āgame 
juṇhe vassaṃ upagaccheyyun ”ti.  

 
22. Bhagavato ematthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, rājūnaṃ 

anuvattitun ”ti.  

                                                   
1 panāyyā - Ma. 
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13. Dân chúng lại phàn nàn, phê phán, chê bai giống y như thế: - “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả 
trong mùa mưa nữa? Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại 
mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng 
loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được 
thuyết tồi tệ vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa, ngay cả 
những con chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống 
cố định trong mùa cư trú mưa; còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành 
trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm 
đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác 
quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.”  
 

14. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa (an cư) mưa vẫn 
đi du hành trong mùa (an cư) mưa?”  
 

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

16. 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, sau khi đã vào mùa (an cư) mưa, 
không nên không cư trú ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc 
thời điểm sau, và không nên ra đi du hành; vị nào ra đi thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 

17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không chịu vào mùa (an cư) 
mưa.  
 

18. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên không vào mùa (an cư) mưa; vị nào không vào thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư có ý định không vào mùa 
(an cư) mưa nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ vào ngày (đầu tiên) của thời 
điểm vào mùa (an cư) mưa.  
 

20. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vào 
ngày (đầu tiên) của thời điểm vào mùa (an cư) mưa vị có ý định không vào 
mùa (an cư) mưa không nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ; vị nào bỏ đi thì 
phạm tội dukkaṭa.” 
 

21. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha có ý định dời 
lại mùa (an cư) mưa nên đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: - “Nếu 
các ngài đại đức có thể vào mùa (an cư) mưa nhằm vào ngày rằm sắp đến?”  
 

22. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thuận theo các vị vua.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1      Vassūpanāyikakkhandhakaṃ 

 350

23. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena sāvatthi 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme.  
 

 
24. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu udenena upāsakena 

saṅghaṃ uddissa vihāro kārāpito hoti.  
 

 
25. So bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi:1 “Āgacchantu bhadantā, 

icchāmi dānaṃ ca dātuṃ, dhammaṃ ca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ”ti.  
 

 
26. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Bhagavatā āvuso, paññattaṃ na vassaṃ 

upagantvā purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ avasitvā cārikā 
pakkamitabbā ’ti. Āgametu udeno upāsako yāva bhikkhū vassaṃ vasanti. 
Vassaṃ vutthā āgamissanti. Sace panassa accāyikaṃ karaṇīyaṃ, tattheva 
āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ santike vihāraṃ patiṭṭhāpetū ”ti.  
 

 
27. Udeno upāsako ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā 

mayā pahite na āgamissanti?2 Ahaṃ hi dāyako kārako saṅghūpaṭṭhāko ”ti.  
 

 
28. Assosuṃ kho bhikkhū udenassa upāsakassa ujjhāyantassa 

khīyantassa vipācentassa.  
 

 
29. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 

bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, sattannaṃ sattāhakaraṇīyena 
pahite gantuṃ, na tveva appahite bhikkhussa bhikkhuniyā sikkhamānāya 
sāmaṇerassa sāmaṇeriyā upāsakassa upāsikāya. Anujānāmi bhikkhave, 
imesaṃ sattannaṃ sattāhakaraṇīyena pahite gantuṃ, na tveva appahite. 
Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 

 
30. Idha pana bhikkhave, upāsakena saṅghaṃ uddissa vihāro kārāpito 

hoti. So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Āgacchantu bhadantā, 
icchāmi dānaṃ ca dātuṃ, dhammaṃ ca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. 
Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na tveva appahite. 
Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 

                                                   
1 pāheti - Syā.       2 āgacchissanti - Ma, Syā, PTS.  
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23. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đến thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự 
đến thành Sāvatthi. Tại nơi đó ở Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anāthapiṇḍika. 

 
24. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala, trú xá được cho xây dựng dành cho 

hội chúng bởi nam cư sĩ Udena.  

 
25. Vị ấy đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: - “Xin các ngài đại 

đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.”  

 
26. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã quy định 

rằng: ‘Sau khi đã vào mùa (an cư) mưa, không nên không an cư ba tháng 
thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc thời điểm sau, và không nên ra đi 
du hành.’ Nam cư sĩ Udena hãy chờ đợi trong khi các tỳ khưu sống mùa (an 
cư) mưa, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa rồi (các vị) sẽ đi đến. Nếu vị ấy có 
việc cấp bách cần làm thì hãy cho thiết lập trú xá trong sự hiện diện của các 
tỳ khưu thường trú ở ngay tại nơi ấy.” 

 
27. Nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 

ngài đại đức khi đã được tôi phái người đi (thỉnh mời) lại không đi đến? 
Chính tôi là người thí chủ, là người phục vụ, và là người hộ độ hội chúng 
mà.”  

 
28. Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê 

bai.  

 
29. 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 đi khi được thỉnh mời với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là tỳ khưu, tỳ khưu 
ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhưng không (nên đi) 
khi không được thỉnh mời. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh 
mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người này, 
nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.  

 
30. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 

chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: 
‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe 
Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi 
được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không 
(nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy 
ngày.  
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31. Idha pana bhikkhave, upāsakena saṅghaṃ uddissa aḍḍhayogo 
kārāpito hoti. ―pe― pāsādo kārāpito hoti. ―pe― hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti. 
―pe― guhā kārāpitā hoti. ―pe― pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. ―pe― koṭṭhako 
kārāpito hoti. ―pe― upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti. ―pe― aggisālā kārāpitā 
hoti. ―pe― kappiyakuṭi kārāpitā hoti. ―pe― vaccakuṭi kārāpitā hoti. ―pe― 
caṅkamo kārāpito hoti. ―pe― caṅkamanasālā kārāpitā hoti. ―pe― udapāno 
kārāpito hoti. ―pe― udapānasālā kārāpitā hoti. ―pe― jantāgharaṃ 
kārāpitaṃ hoti. ―pe― jantāgharasālā kārāpitā hoti. ―pe― pokkharaṇī 
kārāpitā hoti. ―pe― maṇḍapo kārāpito hoti. ―pe― ārāmo kārāpito hoti. 
―pe― ārāmavatthu kārāpitaṃ hoti. So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ 
pahiṇeyya: ‘Āgacchantu bhadantā, icchāmi dānaṃ ca dātuṃ, dhammaṃ ca 
sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
pahite, na tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 
 

32. Idha pana bhikkhave, upāsakena sambahule bhikkhū uddissa ―pe― 
ekaṃ bhikkhuṃ uddissa vihāro kārāpito hoti. Aḍḍhayogo kārāpito hoti. 
Pāsādo kārāpito hoti. Hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti. Guhā kārāpitā hoti. 
Pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako kārāpito hoti. Upaṭṭhānasālā kārāpitā 
hoti. Aggisālā kārāpitā hoti. Kappiyakuṭi kārāpitā hoti. Vaccakuṭi kārāpitā 
hoti. Caṅkamo kārāpito hoti. Caṅkamanasālā kārāpitā hoti. Udapāno 
kārāpito hoti. Udapānasālā kārāpitā hoti. Jantāgharaṃ kārāpitaṃ hoti. 
Jantāgharasālā kārāpitā hoti. Pokkharaṇī kārāpitā hoti. Maṇḍapo kārāpito 
hoti. Ārāmo kārāpito hoti. Ārāmavatthu kārāpitaṃ hoti. So ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Āgacchantu bhadantā, icchāmi dānaṃ ca dātuṃ, 
dhammañca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena pahite, na tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 
 

33. Idha pana bhikkhave, upāsakena bhikkhunīsaṅghaṃ uddissa ―pe― 
sambahulā bhikkhuniyo uddissa ―pe― ekaṃ bhikkhuniṃ uddissa ―pe― 
sambahulā sikkhamānāyo uddissa ―pe― ekaṃ sikkhamānaṃ uddissa ―pe― 
sabbahule sāmaṇere uddissa ―pe― ekaṃ sāmaṇeraṃ uddissa ―pe― 
sambahulā sāmaṇeriyo uddissa ―pe― ekaṃ sāmaṇeriṃ uddissa ―pe― 
Vihāro kārāpito hoti. Aḍḍhayogo kārāpito hoti. Pāsādo kārāpito hoti. 
Hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti. Guhā kārāpitā hoti. Pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. 
Koṭṭhako kārāpito hoti. Upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti. Aggisālā kārāpitā hoti. 
Kappiyakuṭi kārāpitā hoti. Vaccakuṭi kārāpitā hoti. Caṅkamo kārāpito hoti. 
Caṅkamanasālā kārāpitā hoti. Udapāno kārāpito hoti. Udapānasālā kārāpitā 
hoti. Pokkharaṇī kārāpitā hoti. Maṇḍapo kārāpito hoti. Ārāmo kārāpito hoti. 
Ārāmavatthu kārāpitaṃ hoti. So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: 
‘Āgacchantu bhadantā, icchāmi dānaṃ ca dātuṃ, dhammaṃ ca sotuṃ, 
bhikkhū ca passitun ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na 
tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
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31. Này các tỳ khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây ... tòa nhà dài 
được cho xây ... khu nhà lớn được cho xây ... hang động được cho xây ... 
phòng ở được cho xây ... cổng ra vào được cho xây ... nhà phục vụ được cho 
xây ... nhà đốt lửa được cho xây ... nhà làm thành được phép được cho xây ... 
nhà vệ sinh được cho xây ... đường kinh hành được cho xây ... gian nhà ở 
đường kinh hành được cho xây ... giếng nước được cho xây ... gian nhà ở 
giếng nước được cho xây ... phòng tắm hơi được cho xây ... gian nhà ở phòng 
tắm hơi được cho xây ... hồ trữ nước được cho xây ... mái che được cho xây ... 
tu viện được cho xây ... khuôn viên của tu viện được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói 
rằng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn 
nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến 
khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.  
 

32. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở 
đường kinh hành được cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng 
nước được cho xây, phòng tắm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi 
được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được 
cho xây, khuôn viên của tu viện được cho xây dựng dành cho nhiều vị tỳ khưu 
―(như trên)― dành cho một vị tỳ khưu bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả 
đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn 
cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này 
các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

33. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng tỳ khưu ni ... dành cho 
nhiều vị tỳ khưu ni ... dành cho một vị tỳ khưu ni ... dành cho nhiều cô ni tu 
tập sự ... dành cho một cô ni tu tập sự ... dành cho nhiều vị sa di ... dành cho 
một vị sa di ... dành cho nhiều vị sa di ni ... dành cho một vị sa di ni bởi vị 
nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài 
đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không 
được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
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34. Idha pana bhikkhave, upāsakena attano atthāya nivesanaṃ kārāpitaṃ 
hoti. ―pe― sayanigharaṃ kārāpitaṃ hoti. ―pe― uddosito1 kārāpito hoti. 
―pe― aṭṭo kārāpito hoti. ―pe― mālo kārāpito hoti. ―pe― āpaṇo kārāpito 
hoti. ―pe― āpaṇasālā kārāpitā hoti. ―pe― pāsādo kārāpito hoti. ―pe― 
hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti. ―pe― guhā kārāpitā hoti. ―pe― pariveṇaṃ 
kārāpitaṃ hoti. ―pe― koṭṭhako kārāpito hoti. ―pe― upaṭṭhānasālā kārāpitā 
hoti. ―pe― aggisālā kārāpitā hoti. ―pe― rasavatī kārāpitā hoti. ―pe― 
vaccakuṭi kārāpitā hoti. ―pe― caṅkamo kārāpito hoti. ―pe― caṅkamanasālā 
kārāpitā hoti. ―pe― udapāno kārāpito hoti. ―pe― udapānasālā kārāpitā 
hoti. ―pe― jantāgharaṃ kārāpitaṃ hoti. ―pe― jantāgharasālā kārāpitā hoti. 
―pe― pokkharaṇī kārāpitā hoti. ―pe― maṇḍapo kārāpito hoti. ―pe― ārāmo 
kārāpito hoti. ―pe― ārāmavatthu kārāpitaṃ hoti. ―pe― puttassa vā 
vāreyyaṃ hoti. ―pe― dhītuyā vā vāreyyaṃ hoti. ―pe― gilāno vā hoti. ―pe― 
abhiññātaṃ vā suttannaṃ bhaṇati. So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ 
pahiṇeyya: ‘Āgacchantu bhadantā. Imaṃ suttantaṃ pariyāpuṇissanti, 
purāyaṃ suttanto palujjatī ’ti.2 Aññataraṃ vā panassa kiccaṃ hoti karaṇīyaṃ 
vā, so ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Āgacchantu bhadantā, 
icchāmi dānañca dātuṃ, dhammañca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. 
Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na tveva appahite. 
Sattāhaṃ sannivatto kātabbo.  
 
 
 
 

35. Idha pana bhikkhave, upāsikāya saṅghaṃ uddissa vihāro kārāpito 
hoti. Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Āgacchantu ayyā, icchāmi 
dānañca dātuṃ, dhammañca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. Gantabbaṃ 
bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na tveva appahite. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo.  
 
 
 
 

36. Idha pana bhikkhave, upāsikāya saṅghaṃ uddissa aḍḍhayogo 
kārāpito hoti. Pāsādo kārāpito hoti. Hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti. Guhā 
kārāpitā hoti. Pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako kārāpito hoti. 
Upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti. Aggisālā kārāpitā hoti. Kappiyakuṭi kārāpitā 
hoti. Vaccakuṭi kārāpitā hoti. Caṅkamo kārāpito hoti. Caṅkamanasālā 
kārāpitā hoti. Udapāno kārāpito hoti. Udapānasālā kārāpitā hoti. 
Jantāgharaṃ kārāpitaṃ hoti. Jantāgharasālā kārāpitā hoti. Pokkharaṇī 
kārāpitā hoti. Maṇḍapo kārāpito hoti. Ārāmo kārāpito hoti. Ārāmavatthu 
kārāpitaṃ hoti. Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Āgacchantu 
ayyā, icchāmi dānañca dātuṃ, dhammañca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. 
Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na tveva appahite. 
Sattāhaṃ sannivatto kātabbo.  

                                                   
1 udāsīto - Ma.       2 na palujjatī ti - Syā. 
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34. Này các tỳ khưu, trường hợp căn nhà được cho xây ... phòng ngủ được 
cho xây ... kho chứa đồ được cho xây ... tháp ngắm được cho xây ... tòa nhà 
bốn góc được cho xây ... cửa hiệu được cho xây ... gian hàng được cho xây ... 
tòa nhà dài được cho xây ... khu nhà lớn được cho xây ... hang động được cho 
xây ... phòng ở được cho xây ... cổng ra vào được cho xây ... nhà phục vụ được 
cho xây ... nhà đốt lửa được cho xây ... nhà bếp được cho xây ... nhà vệ sinh 
được cho xây ... đường kinh hành được cho xây ... gian nhà ở đường kinh 
hành được cho xây ... giếng nước được cho xây ... gian nhà ở giếng nước được 
cho xây ... phòng tắm hơi được cho xây ... gian nhà ở phòng tắm hơi được cho 
xây ... hồ trữ nước được cho xây ... mái che được cho xây ... khu vườn được 
cho xây ... khuôn viên của khu vườn được cho xây dựng vì nhu cầu của bản 
thân bởi vị nam cư sĩ ... hoặc có đám cưới của con trai ... hoặc có đám cưới 
của con gái ... hoặc vị ấy bị bệnh ... hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nổi tiếng. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi 
đến. Các vị sẽ học bài kinh này trước khi bài kinh này bị quên lãng.’ Hoặc vị 
ấy có công việc gì khác cần phải làm. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ 
khưu nói rằng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật 
thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, 
nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, 
nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.  
 
 
 

35. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 
chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói 
rằng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe 
Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi 
được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không 
(nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy 
ngày.  
 
 
 

36. Này các tỳ khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà vệ sinh được 
cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được 
cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, 
phòng tắm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nếu người 
nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Tôi 
muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
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37. Idha pana bhikkhave, upāsikāya sambahule bhikkhū uddissa ―pe― 
ekaṃ bhikkhuṃ uddissa ―pe― bhikkhunīsaṅghaṃ uddissa ―pe― 
sambahulā bhikkhuniyo uddissa ―pe― ekaṃ bhikkhuniṃ uddissa ―pe― 
sambahulā sikkhamānāyo uddissa ―pe― ekaṃ sikkhamānaṃ uddissa ―pe― 
sambahule sāmaṇere uddissa ―pe― ekaṃ sāmaṇeraṃ uddissa ―pe― 
sambahulā sāmaṇeriyo uddissa ―pe― ekaṃ sāmaṇeriṃ uddissa ―pe― 
attano atthāya nivesanaṃ kārāpitaṃ hoti. Sayanīgharaṃ kārāpitaṃ hoti. 
Uddosito kārāpito hoti. Aṭṭo kārāpito hoti. Mālo kārāpito hoti. Āpaṇo 
kārāpito hoti. Āpaṇasālā kārāpitā hoti. Pāsādo kārāpito hoti. Hammiyaṃ 
kārāpitaṃ hoti. Guhā kārāpitā hoti. Pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako 
kārāpito hoti. Upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti. Aggisālā kārāpitā hoti. Rasavatī 
kārāpitā hoti. Vaccakuṭi kārāpitā hoti. Caṅkamo kārāpito hoti. Caṅkamana-
sālā kārāpitā hoti. Udapāno kārāpito hoti. Udapānasālā kārāpitā hoti. 
Jantāgharaṃ kārāpitaṃ hoti. Jantāgharasālā kārāpitā hoti. Pokkharaṇī 
kārāpitā hoti. Maṇḍapo kārāpito hoti. Ārāmo kārāpito hoti. Ārāmavatthu 
kārāpitaṃ hoti. Puttassa vā vāreyyaṃ hoti. Dhītuyā vā vāreyyaṃ hoti. Gilānā 
vā hoti. Abhiññātaṃ vā suttantaṃ bhaṇati. Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ 
pahiṇeyya: ‘Āgacchantu ayyā. Imaṃ suttantaṃ pariyāpuṇissanti, purāyaṃ 
suttanto palujjatī ’ti.1 Aññataraṃ vā panassā kiccaṃ hoti karaṇīyaṃ vā, sā ce 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Āgacchantu ayyā, icchāmi dānañca 
dātuṃ, dhammañca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena pahite, na tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo.  
 
 
 
 

38. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā saṅghaṃ uddissa ―pe― 
bhikkhuniyā saṅghaṃ uddissa ―pe― sikkhamānāya saṅghaṃ uddissa ―pe― 
sāmaṇerena saṅghaṃ uddissa ―pe― sāmaṇeriyā saṅghaṃ uddissa ―pe― 
sambahule bhikkhū uddissa ―pe― ekaṃ bhikkhuṃ uddissa ―pe― 
bhikkhunīsaṅghaṃ uddissa ―pe― sambahulā bhikkhuniyo uddissa ―pe― 
ekaṃ bhikkhuniṃ uddissa ―pe― sambahulā sikkhamānāyo uddissa ―pe― 
ekaṃ sikkhamānaṃ uddissa ―pe― sambahule sāmaṇere uddissa ―pe― 
ekaṃ sāmaṇeraṃ uddissa ―pe― sambahulā sāmaṇeriyo uddissa ―pe― 
ekaṃ sāmaṇeriṃ uddissa ―pe― attano atthāya vihāro kārāpito hoti. 
Aḍḍhayogo kārāpito hoti. Pāsādo kārāpito hoti. Hammiyaṃ kārāpitaṃ hoti. 
Guhā kārāpitā hoti. Pariveṇaṃ kārāpitaṃ hoti. Koṭṭhako kārāpito hoti. 
Upaṭṭhānasālā kārāpitā hoti. Aggisālā kārāpitā hoti. Kappiyakuṭi kārāpitā 
hoti. Caṅkamo kārāpito hoti. Caṅkamanasālā kārāpitā hoti. Udapāno 
kārāpito hoti. Udapānasālā kārāpitā hoti. Pokkharaṇī kārāpitā hoti. 
Maṇḍapo kārāpito hoti. Ārāmo kārāpito hoti. Ārāmavatthu kārāpitaṃ hoti. 
Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Āgacchantu ayyā, icchāmi 
dānañca dātuṃ, dhammañca sotuṃ, bhikkhū ca passitun ’ti. Gantabbaṃ 
bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na tveva appahite. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo ”ti.  

                                                   
1 na palujjatī ti - Syā.  
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37. Này các tỳ khưu, trường hợp căn nhà được cho xây, phòng ngủ được 
cho xây, kho chứa đồ được cho xây, tháp ngắm được cho xây, tòa nhà bốn góc 
được cho xây, cửa hiệu được cho xây, gian hàng được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà bếp được cho xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường 
kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, giếng 
nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi được 
cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, 
mái che được cho xây, khu vườn được cho xây, khuôn viên của khu vườn 
được cho xây dựng dành cho nhiều vị tỳ khưu ... dành cho một vị tỳ khưu ... 
dành cho hội chúng tỳ khưu ni ... dành cho nhiều vị tỳ khưu ni ... dành cho 
một vị tỳ khưu ni ... dành cho nhiều cô ni tu tập sự ... dành cho một cô ni tu 
tập sự ... dành cho nhiều vị sa di ... dành cho một vị sa di ... dành cho nhiều vị 
sa di ni ... dành cho một vị sa di ni ... vì nhu cầu của bản thân bởi vị nữ cư sĩ. 
Hoặc có đám cưới của con trai. Hoặc có đám cưới của con gái. Hoặc vị ấy bị 
bệnh. Hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nổi tiếng. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến 
gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này 
trước khi bài kinh này bị quên lãng.’ Hoặc người nữ ấy có công việc gì khác 
cần phải làm. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin 
các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không 
được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 
 
 

38. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị tỳ khưu ... dành cho 
hội chúng bởi vị tỳ khưu ni ... dành cho hội chúng bởi cô ni tu tập sự ... dành 
cho hội chúng bởi vị sa di ... dành cho hội chúng bởi vị sa di ni ... dành cho 
nhiều vị tỳ khưu ... dành cho một vị tỳ khưu ... dành cho hội chúng tỳ khưu ni 
... dành cho nhiều vị tỳ khưu ni ... dành cho một vị tỳ khưu ni ... dành cho 
nhiều cô ni tu tập sự ... dành cho một cô ni tu tập sự ... dành cho nhiều vị sa 
di ... dành cho một vị sa di ... dành cho nhiều vị sa di ni ... dành cho một vị sa 
di ni ... vì nhu cầu của bản thân bởi vị sa di ni. Nếu cô ấy phái sứ giả đến gặp 
các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, 
muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi 
đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1      Vassūpanāyikakkhandhakaṃ 

 358

39. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. So 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi: “Ahaṃ hi1 gilāno. Āgacchantu bhikkhū. 
Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ”ti.  
 

 
40. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 

pañcannaṃ sattāhakaraṇīyena appahitepi gantuṃ pageva pahite bhikkhussa 
bhikkhuniyā sikkhamānāya sāmaṇerassa sāmaṇeriyā.2 Anujānāmi 
bhikkhave, imesaṃ pañcannaṃ sattāhakaraṇīyena appahitepi gantuṃ, 
pageva pahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo.  
 

 
41. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gilāno hoti. So ce bhikkhūnaṃ santike 

dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilāno. Āgacchantu bhikkhū. Icchāmi 
bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Gilānabhattaṃ vā pariyesissāmi, gilānupaṭṭhāka-
bhattaṃ vā pariyesissāmi, gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi, pucchissāmi vā, 
upaṭṭhahissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo.  
 

 
42. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa anabhirati uppannā hoti. So ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Anabhirati me uppannā, āgacchantu 
bhikkhū. Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Anabhiratiṃ vūpakāsessāmi 
vā, vūpakāsāpessāmi vā, dhammakathaṃ vāssa karissāmī ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo.  
 

 
43. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa kukkuccaṃ uppannaṃ hoti. So ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Kukkuccaṃ me uppannaṃ, 
āgacchantu bhikkhū. Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Kukkuccaṃ vinodessāmi vā, 
vinodāpessāmi vā, dhammakathaṃ vāssa karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo.  
 

 
44. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti. So ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Diṭṭhigataṃ me uppannaṃ, 
āgacchantu bhikkhū. Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Diṭṭhigataṃ vivecessāmi vā, 
vivecāpessāmi vā, dhammakathaṃ vāssa karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo.  

                                                   
1 ahaṃ - Avi, Javi, Tovi, Manupa.    2 sāmeṇerāya - Sīmu. 
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39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy đã phái sứ giả đi đến 
gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.”  

 
40. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, với 

công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người là tỳ khưu, tỳ 
khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, ta cho phép đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ khưu, với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người này, ta cho phép đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.  

 
41. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ giả 

đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  

 
42. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu. 

Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có sự bực bội đã 
sanh khởi đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, 
hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy.’ Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.  

 
43. Này các tỳ khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị tỳ 

khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có nỗi nghi 
hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng 
tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người 
làm cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy.’ Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.  

 
44. Này các tỳ khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị tỳ khưu. Nếu 

vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có tà kiến đã sanh khởi 
đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
‘Ta sẽ phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành 
việc giảng Pháp cho vị ấy.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
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45. Idha pana bhikkhave, bhikkhu garudhammaṃ ajjhāpanno hoti 
parivāsāraho. So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi 
garudhammaṃ ajjhāpanno parivāsāraho. Āgacchantu bhikkhū. Icchāmi 
bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Parivāsadānaṃ ussukkaṃ karissāmi vā, 
anusāvessāmi vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo. 
 
 
 
 

46. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho hoti. So ce 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi mūlāya paṭikassanāraho. 
Āgacchantu bhikkhū. Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ 
bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Mūlāya 
paṭikassanaṃ ussukkaṃ karissāmi vā, anusāvessāmi vā, gaṇapūrako vā 
bhavissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 
 

47. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattāraho hoti. So ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi mānattāraho. Āgacchantu bhikkhū. 
Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Mānattadānaṃ ussukaṃ karissāmi vā, 
anusāvessāmi vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo.  
 
 
 
 

48. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho hoti. So ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi abbhānāraho. Āgacchantu bhikkhū. 
Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Abbhānaṃ ussukkaṃ karissāmi vā, anusāvessāmi 
vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 
 

49. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa saṅgho kammaṃ kattukāmo hoti, 
tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ 
vā. So ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Saṅgho me kammaṃ 
kattukāmo. Āgacchantu bhikkhū. Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. 
Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Kinti 
nu kho saṅgho kammaṃ na kareyya lahutāya vā pariṇāmeyyā ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo. 
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45. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội nặng và là xứng đáng 
hình phạt parivāsa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): 
‘Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt parivāsa. Xin các vị tỳ 
khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc 
ban cho hình phạt parivāsa, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người 
làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 

46. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): 
‘Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Xin các vị tỳ khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm 
cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 

47. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt 
mānatta. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi 
xứng đáng hình phạt mānatta. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn 
sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc ban cho hình phạt mānatta, hoặc ta 
sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 

48. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng sự giải tội. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi xứng đáng sự 
giải tội. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
‘Ta sẽ nỗ lực về việc giải tội, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người 
làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 

49. Này các tỳ khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị tỳ 
khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Hội chúng có ý 
định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh 
mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự hoặc đổi sang (hình phạt) nhẹ hơn?’ Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.  
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50. Kataṃ vā panassa hoti saṅghena tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā 
pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā. So ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Saṅgho me kammaṃ akāsi. Āgacchantu bhikkhū. 
Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Kinti nu kho sammā vatteyya, lomaṃ pāteyya, 
netthāraṃ vatteyya, saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyā ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo.  
 
 
 

 
51. Idha pana bhikkhave, bhikkhunī gilānā hoti. Sā ce bhikkhūnaṃ 

santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilānā. Āgacchantu ayyā. Icchāmi 
ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilānabhattaṃ vā pariyesissāmi. Gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā 
pariyesissāmi. Gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi, pucchissāmi vā, 
upaṭṭhahissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 

 
52. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyā anabhirati uppannā hoti. Sā ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Anabhirati me uppannā. Āgacchantu 
ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Anabhiratiṃ vūpakāsessāmi vā vūpakāsāpessāmi 
vā, dhammakathaṃ vāssā karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 

 
53. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyā kukkuccaṃ upannaṃ hoti. Sā ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Kukkuccaṃ me uppannaṃ. 
Āgacchantu ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Kukkuccaṃ vinodessāmi vā, 
vinodāpessāmi vā, dhammakathaṃ vāssā karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo. 
 
 
 

 
54. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyā diṭṭhigataṃ uppannā hoti. Sā ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Diṭṭhigataṃ me uppannaṃ. 
Āgacchantu ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Diṭṭhigataṃ vivecessāmi vā, 
vivecāpessāmi vā, dhammakathaṃ vāssā karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo. 
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50. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc 
hòa giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vị ấy. Nếu vị ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin 
các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các 
tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào 
để vị ấy có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự ấy?’ Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 

51. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 

52. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu 
ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có sự bực bội 
đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, hoặc ta 
sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ni ấy.’ Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.  
 
 

53. Này các tỳ khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị tỳ 
khưu ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có nỗi 
nghi hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng 
tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người 
làm cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ni ấy.’ Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 
 

54. Này các tỳ khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị tỳ khưu ni. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có tà kiến đã sanh 
khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ 
Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ni ấy.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
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55. Idha pana bhikkhave, bhikkhunī garudhammaṃ ajjhāpannā hoti 
mānattārahā. Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi 
garudhammaṃ ajjhāpannā mānattārahā. Āgacchantu ayyā. Icchāmi 
ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Mānattadānaṃ ussukkaṃ karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo. 
 

 
56. Idha pana bhikkhave, bhikkhunī mūlāya paṭikassanārahā hoti. Sā ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi mūlāya paṭikassanārahā. 
Āgacchantu ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Mūlāya paṭikassanaṃ 
ussukkaṃ karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 

 
57. Idha pana bhikkhave, bhikkhunī abbhānārahā hoti. Sā ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi abbhānārahā. Āgacchantu 
ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Abbhānaṃ ussukkaṃ karissāmī ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo. 
 

 
58. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyā saṅgho kammaṃ kattukāmo hoti, 

tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ 
vā. Sā ce bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Saṅgho me kammaṃ 
kattukāmo. Āgacchantu ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ 
bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Kinti nu kho 
saṅgho kammaṃ na kareyya, lahutāya vā pariṇāmeyyā ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo. 
 

 
59. Kataṃ vā panassā hoti saṅghena kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā 

pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ vā. Sā ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Saṅgho me kammaṃ akāsi. Āgacchantu ayyā. 
Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Kinti nu kho sammāvatteyya, lomaṃ pāteyya, 
netthāraṃ vatteyya, saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyā ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo. 
 

 
60. Idha pana bhikkhave, sikkhamānā gilānā hoti. Sā ce bhikkhūnaṃ 

santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilānā. Āgacchantu ayyā. Icchāmi 
ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilānabhattaṃ vā pariyesissāmi, gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā 
pariyesissāmi, gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi, pucchissāmi vā, 
upaṭṭhahissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
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55. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni phạm tội nặng, xứng đáng 
hình phạt mānatta. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói 
rằng): ‘Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt mānatta. Xin các 
ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc ban 
cho hình phạt mānatta.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

56. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni là xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói 
rằng): ‘Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Xin các ngài 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

57. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni là xứng đáng sự giải tội. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi xứng 
đáng sự giải tội. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các 
ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
‘Ta sẽ nỗ lực về việc giải tội.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

58. Này các tỳ khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị tỳ 
khưu ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Hội 
chúng có ý định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự hoặc đổi sang (hình phạt) nhẹ hơn?’ Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.  
 

59. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc 
hòa giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vị ni ấy. Nếu vị ni ấy phái sứ giả 
đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. 
Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào 
để vị ấy có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự ấy?’ Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

60. Này các tỳ khưu, trường hợp vị ni tu tập sự bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
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61. Idha pana bhikkhave, sikkhamānāya anabhirati uppannā hoti. —pe— 
sikkhamānāya kukkuccaṃ uppannā hoti. —pe— sikkhamānāya diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ hoti. —pe— sikkhamānāya sikkhā kupitā hoti. Sā ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Sikkhā me kupitā. Āgacchantu ayyā. Icchāmi 
ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Sikkhāsamādānaṃ ussukkaṃ karissāmī ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo.  
 
 
 
 

62. Idha pana bhikkhave, sikkhamānā upasampajjitukāmā hoti. Sā ce 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi upasampajjitukāmā. 
Āgacchantu ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Upasampadaṃ ussukkaṃ 
karissāmi vā, anusāvessāmi vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī ’ti. Sattāhaṃ 
sannivatto kātabbo. 
 
 
 
 

63. Idha pana bhikkhave, sāmaṇero gilāno hoti. So ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilāno. Āgacchantu bhikkhū. Icchāmi 
bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Gilānabhattaṃ vā pariyesissāmi, 
gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā pariyesissāmi, gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi, 
pucchissāmi vā, upaṭṭhahissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 
 

64. Idha pana bhikkhave, sāmaṇerassa anabhirati uppannā hoti. —pe— 
sāmaṇerassa kukkuccaṃ uppannā hoti. —pe— sāmaṇerassa diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ hoti. —pe— sāmaṇero vassaṃ pucchitukāmo hoti. So ce 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ vassaṃ pucchitukāmo. 
Āgacchantu bhikkhū. Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ 
bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Pucchissāmi vā 
ācikkhissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 
 
 

65. Idha pana bhikkhave, sāmaṇero upasampajjitukāmo hoti. So ce 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi upasampajjitukāmo. 
Āgacchantu bhikkhū. Icchāmi bhikkhūnaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ 
bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Upasampadaṃ 
ussukkaṃ karissāmi vā, anusāvessāmi vā, gaṇapūrako vā bhavissāmī ’ti. 
Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
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61. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị ni tu tập 
sự. ―(như trên)― có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị ni tu tập sự. ―(như 
trên)― có tà kiến sanh khởi đến vị ni tu tập sự. ―(như trên)― các điều học 
của vị ni tu tập sự bị gián đoạn. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ 
khưu (nói rằng): ‘Các điều học của tôi bị gián đoạn. Xin các ngài hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được 
thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  

 
62. Này các tỳ khưu, trường hợp vị ni tu tập sự có ý muốn được tu lên bậc 

trên. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi có ý 
muốn được tu lên bậc trên. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi 
đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, 
hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.  

 
63. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ giả đi 

đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  

 
64. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị sa di. ... có 

nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị sa di. ... có tà kiến sanh khởi đến vị sa di. ... vị 
sa di có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các 
tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Xin các vị 
tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ hỏi hoặc 
ta sẽ chỉ dạy.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  

 
65. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di có ý muốn được tu lên bậc trên. 

Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi có ý muốn 
được tu lên bậc trên. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, 
hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.  
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66. Idha pana bhikkhave, sāmaṇerī1 gilānā hoti. Sā ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilānā. Āgacchantu ayyā. Icchāmi 
ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilānabhattaṃ vā pariyesissāmi, gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā 
pariyesissāmi, gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi, pucchissāmi vā, 
upaṭṭhahissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 

 
67. Idha pana bhikkhave, sāmaṇeriyā anabhirati uppannā hoti. —pe— 

sāmaṇeriyā kukkuccaṃ uppannaṃ hoti. —pe— sāmaṇeriyā diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ hoti. —pe— sāmaṇerī vassaṃ pucchitukāmā hoti. Sā ce 
bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi vassaṃ pucchitukāmā. 
Āgacchantu ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Pucchissāmi vā, ācikkhissāmi 
vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 

 
68. Idha pana bhikkhave, sāmaṇerī sikkhaṃ samādiyitukāmā hoti. Sā ce 

bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi sikkhaṃ samādiyitukāmā. 
Āgacchantu ayyā. Icchāmi ayyānaṃ āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, 
sattāhakaraṇīyena appahitepi pageva pahite: ‘Sikkhāsamādānaṃ ussukkaṃ 
karissāmī ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo ”ti. 

 
69. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mātā gilānā hoti. Sā 

puttassa santike dūtaṃ pāhesi: “Ahaṃ hi gilānā. Āgacchatu me putto.2 
Icchāmi puttassa āgatan ”ti.  

 
70. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ 

sattannaṃ sattāhakaraṇīyena pahite gantuṃ na tveva appahite, pañcannaṃ 
sattāhakaraṇīyena appahitepi gantuṃ, pageva pahite.3 Ayaṃ ca me mātā 
gilānā. Sā ca anupāsikā. Kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti?  

 
71. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sattannaṃ 

sattāhakaraṇīyena appahitepi gantuṃ, pageva pahite bhikkhussa 
bhikkhuniyā sikkhamānāya sāmaṇerassa sāmaṇeriyā mātuyā ca pitussa ca. 
Anujānāmi bhikkhave, imesaṃ sattannaṃ sattāhakaraṇīyena appahitepi 
gantuṃ, pageva pahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 

 
72. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa mātā gilānā hoti. Sā ce puttassa 

santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilānā. Āgacchatu me putto. Icchāmi 
puttassa āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilānabhattaṃ vā pariyesissāmi, gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā 
pariyesissāmi, gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi, pucchissāmi vā, 
upaṭṭhahissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 

                                                   
1 sāmaṇerā - Sīmu. 
2 āgacchatu me putto - Syāmapotthake na dissate.   3 pahite ti - Ma.  
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66. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di ni bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

67. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị sa di ni. 
―(như trên)― có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị sa di ni. ―(như trên)― có tà 
kiến sanh khởi đến vị sa di ni. ―(như trên)― vị sa di ni có ý muốn hỏi về mùa 
(an cư) mưa. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi 
vì tôi có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ hỏi hoặc ta sẽ chỉ dạy.’ Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.  

68. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di ni có ý muốn thọ trì điều học. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi có ý 
muốn thọ trì điều học. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.’ Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.”  

69. Vào lúc bấy giờ, người mẹ của vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Bà ấy đã nhờ sứ 
giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Con trai của tôi 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người con trai.”  

70. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người thì nên đi 
khi được thỉnh mời, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Và đây là mẹ của ta, 
lại bị bệnh. Và bà không phải là nữ cư sĩ. Vậy ta nên thực hành như thế nào?”  

71. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, mẹ, và cha thì được đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người 
này thì được đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  

72. Này các tỳ khưu, trường hợp người mẹ của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu bà 
ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người con trai.’ Này các 
tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, 
hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta 
sẽ phục vụ.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
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73. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa pitā gilāno hoti. So ce puttassa 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilāno. Āgacchatu me putto. Icchāmi 
puttassa āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilānabhattaṃ vā pariyesissāmi, gilānupaṭṭhākabhattaṃ vā 
pariyesissāmi, gilānabhesajjaṃ vā pariyesissāmi, pucchissāmi vā, 
upaṭṭhahissāmi vā ’ti. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 

74. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhātā gilāno hoti. So ce bhātuno 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilāno. Āgacchatu me bhātā. Icchāmi 
bhātuno āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na 
tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 

75. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhaginī gilānā hoti. Sā ce bhātuno 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilānā. Āgacchatu me bhātā. Icchāmi 
bhātuno āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, na 
tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 

76. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa ñātako gilāno hoti. So ce 
bhikkhussa santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilāno. Āgacchatu bhadanto. 
Icchāmi bhadantassa āgatan ’ti. Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena 
pahite, na tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo. 
 
 

77. Idha pana bhikkhave, bhikkhubhatiko1 gilāno hoti. So ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: ‘Ahaṃ hi gilāno. Āgacchantu bhadantā.2 Icchāmi 
bhadantānaṃ āgatan ’ti.3 Gantabbaṃ bhikkhave, sattāhakaraṇīyena pahite, 
na tveva appahite. Sattāhaṃ sannivatto kātabbo ”ti.4  
 
 

78. Tena kho pana samayena saṅghassa mahāvihāro5 udrīyati. 
Aññatarena upāsakena araññe bhaṇḍaṃ chedāpitaṃ hoti. So bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pāhesi: “Sace bhadantā taṃ bhaṇḍaṃ āvahāpeyyuṃ,6 
dajjāhaṃ bhadantānaṃ taṃ bhaṇḍan ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, saṅghakaraṇīyena gantuṃ. Sattāhaṃ sannivatto 
kātabbo ”ti.  
 

Vassāvāsabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 bhikkhugatiko - Ma, PTS, Javi;   4 kātabbo - Ma, Avi, Javi, Tovi, Manupa. 
   bhikkhugatiko - Aṭṭhakathā.    5 vihāro - Ma, PTS, Javi, Avi. 
2 āgacchantu bhikkhū - Syā, PTS.   6 avahāpeyyuṃ - Syā;   
3 icchāmi bhadantānaṃ āgatan ti - Syā, PTS.    avahareyyuṃ - PTS. 
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73. Này các tỳ khưu, trường hợp người cha của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu 
ông ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. 
Con trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đứa con trai.’ Này 
các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, 
hoặc ta sẽ phục vụ.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

74. Này các tỳ khưu, trường hợp người anh (em) trai của vị tỳ khưu bị 
bệnh. Nếu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): ‘Bởi vì 
tôi bị bệnh. Anh (em) trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
người anh (em) trai.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được 
thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

75. Này các tỳ khưu, trường hợp người chị (em) gái của vị tỳ khưu bị 
bệnh. Nếu cô ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị 
bệnh. Anh (em) trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người 
anh (em) trai.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày 
thì nên đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.  
 

76. Này các tỳ khưu, trường hợp thân quyến của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu 
người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Đại 
đức hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đại đức.’ Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.  
 

77. Này các tỳ khưu, trường hợp người phụ giúp công việc cho vị tỳ khưu 
bị bệnh. Nếu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi 
bị bệnh. Các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các vị tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.” 
 

78. Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Có nam cư sĩ nọ 
đã cho xẻ một số gỗ ở trong rừng. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp các tỳ 
khưu (nói rằng): “Nếu các đại đức có thể cho chuyển đi số gỗ ấy thì tôi sẽ 
dâng số gỗ ấy đến các đại đức.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi với công việc cần phải làm của hội chúng. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.”  
 

Dứt tụng phẩm về việc cư trú mùa mưa. 
 

***** 




