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1. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse 
vassūpagatā bhikkhū vāḷehi ubbāḷhā honti. Gaṇhiṃsupi paripātiṃsupi. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, vassūpagatā 
bhikkhū vāḷehi ubbāḷhā honti. Gaṇhantipi paripātentipi. ‘Eseva antarāyo ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa. 

 
2. Idha pana bhikkhave, vassūpagatā bhikkhū siriṃsapehi ubbāḷhā honti. 

Ḍaṃsantipi paripātentipi. ‘Eseva1 antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti 
vassacchedassa.  

 
3. Idha pana bhikkhave, vassūpagatā bhikkhū corehi ubbāḷhā honti. 

Vilumpantipi ākoṭentipi. ‘Eseva antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti 
vassacchedassa. 

 
4. Idha pana bhikkhave, vassūpagatā bhikkhū pisācehi ubbāḷhā honti. 

Āvisantipi ojampi haranti.2 ‘Eseva antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti 
vassacchedassa.  

 
5. Idha pana bhikkhave, vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ gāmo agginā 

daḍḍho hoti. Bhikkhū piṇḍakena kilamanti. ‘Eseva antarāyo ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa. 

 
6. Idha pana bhikkhave, vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ senāsanaṃ agginā 

daḍḍhaṃ hoti. Bhikkhū senāsanena kilamanti. ‘Eseva antarāyo ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  

 
7. Idha pana bhikkhave, vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ gāmo udakena 

vūḷho hoti. Bhikkhū piṇḍakena kilamanti. ‘Eseva antarāyo ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  

 
8. Idha pana bhikkhave, vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ senāsanaṃ 

udakena vūḷhaṃ hoti. Bhikkhū senāsanena kilamanti. ‘Eseva antarāyo ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassā ”ti.  

 
9. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse vassūpagatānaṃ 

bhikkhūnaṃ gāmo corehi vuṭṭhāpito3 hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, yena gāmo tena gantun ”ti. Gāmo dvedhā 
pabhijjittha.4 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, yena 
bahutarā tena gantun ”ti. Bahutarā assaddhā honti appasannā. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, yena saddhā pasannā tena 
gantun ”ti.  

                                                   
1 eso - Manupa.    3 vuṭṭhāsi - Ma, PTS, Syā, Manupa, Tovi. 
2 hanantipi - Ma; harantipi - Syā. 4 bhijjittha - Ma, PTS, Syā, Tovi, Avi, Manupa, Javi. 
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1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala, các vị tỳ khưu đã vào 
mùa (an cư) mưa bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng đã vồ lấy, chúng đã 
giết hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị khuấy nhiễu bởi các thú 
dữ. Chúng vồ lấy, chúng giết hại. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng 
ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các loài rắn. Chúng cắn, chúng giết hại. (Nghĩ rằng): ‘Chính 
điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) 
mưa. 
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi những kẻ trộm cướp. Chúng cướp đoạt, chúng đánh đập. 
(Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các yêu tinh. Chúng nhập vào (thân), đoạt lấy thần trí. (Nghĩ 
rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa. 
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị lửa đốt cháy. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
(Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị lửa đốt cháy. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. (Nghĩ 
rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa. 
 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị nước ngập. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
(Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị nước ngập. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. (Nghĩ 
rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa.” 
 

9. Vào lúc bấy giờ, ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở 
tại trú xứ nọ đã di chuyển vì bọn trộm cướp. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến ngôi làng.”[*] Ngôi làng đã bị 
tách ra làm hai. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép đi đến nhóm đông hơn.” Nhóm đông hơn không có đức 
tin, không lòng mộ đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép đi đến nhóm có đức tin, có lòng mộ đạo.”  
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10. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse 
vassūpagatā bhikkhū na labhiṃsu lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa 
yāvadatthaṃ pāripūriṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana 
bhikkhave, vassūpagatā bhikkhū na labhanti lūkhassa vā paṇītassa vā 
bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ. ‘Eseva antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. 
Anāpatti vassacchedassa. 
 
 
 

11. Idha pana bhikkhave, vassūpagatā bhikkhū labhanti lūkhassa vā 
paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ, na labhanti sappāyāni 
bhojanāni. ‘Eseva antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 
 
 

12. Idha pana bhikkhave, vassūpagatā bhikkhū labhanti lūkhassa vā 
paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ, labhanti sappāyāni 
bhojanāni, na labhanti sappāyāni bhesajjāni. ‘Eseva antarāyo ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 
 
 

13. Idha pana bhikkhave, vassūpagatā bhikkhū labhanti lūkhassa vā 
paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ, labhanti sappāyāni 
bhojanāni, labhanti sappāyāni bhesajjāni, na labhanti patirūpaṃ 
upaṭṭhākaṃ. ‘Eseva antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 
 
 

14. Idha pana bhikkhave, vassūpagataṃ bhikkhuṃ itthī nimanteti: ‘Ehi 
bhante, hiraññaṃ vā te demi. Suvaṇṇaṃ vā te demi. Khettaṃ vā te demi. 
Vatthuṃ vā te demi. Gāvuṃ vā te demi. Gāviṃ vā te demi. Dāsaṃ vā te demi. 
Dāsiṃ vā te demi. Dhītaraṃ vā te demi bhariyatthāya. Ahaṃ vā te bhariyā 
homi. Aññaṃ vā te bhariyaṃ ānemī ’ti. Tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti: 
‘Lahuparivattaṃ kho cittaṃ vuttaṃ bhagavatā. Siyāpi me brahmacariyassa 
antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 
 
 

15. Idha pana bhikkhave, vassūpagataṃ bhikkhuṃ vesī nimanteti: —pe— 
thullakumārī nimanteti —pe— paṇḍako nimanteti —pe— ñātakā nimantenti 
—pe— rājāno nimantenti —pe— corā nimantenti —pe— dhuttā nimantenti: 
‘Ehi bhante, hiraññaṃ vā te dema. Suvaṇṇaṃ vā te dema. Khettaṃ vā te 
dema. Vatthuṃ vā te dema. Gāvuṃ vā te dema. Gāviṃ vā te dema. Dāsaṃ vā 
te dema. Dāsiṃ vā te dema. Dhītaraṃ vā te dema bhariyatthāya. Aññaṃ vā 
te bhariyaṃ ānemā ’ti. Tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti: ‘Lahuparivattaṃ kho 
cittaṃ vuttaṃ bhagavatā. Siyāpi me brahmacariyassa antarāyo ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
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10. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala các vị tỳ khưu vào mùa 
(an cư) mưa đã không nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển 
hoặc hảo hạng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa không nhận được sự đầy 
đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều 
này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa.  
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, 
(nhưng) không nhận được các thức ăn thích hợp. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều 
này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, (nhưng) không nhận được các dược phẩm thích 
hợp. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, nhận được các dược phẩm thích hợp, (nhưng) 
không nhận được người phục vụ phù hợp. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự 
chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị tỳ khưu đã 
vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): ‘Thưa ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng khối, 
hoặc tôi cho ngài vàng ròng, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, 
hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, 
hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở 
thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ khác.’ Trường hợp ấy, 
nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh 
chóng. (Việc này) cũng có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta’ rồi nên ra 
đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp cô gái điếm thỉnh mời ―(như trên)― cô 
gái lỡ thời thỉnh mời ―(như trên)― kẻ vô căn thỉnh mời ―(như trên)― các 
thân quyến thỉnh mời ―(như trên)― các vị vua thỉnh mời ―(như trên)― 
những kẻ trộm cướp thỉnh mời ―(như trên)― những kẻ vô lại thỉnh mời vị tỳ 
khưu đã vào mùa (an cư) mưa rằng: ‘Thưa ngài, hãy đến, chúng tôi cho ngài 
vàng khối, hoặc chúng tôi cho ngài vàng ròng, hoặc chúng tôi cho ngài ruộng, 
hoặc chúng tôi cho ngài vườn, hoặc chúng tôi cho ngài bò đực, hoặc chúng tôi 
cho ngài bò cái, hoặc chúng tôi cho ngài tôi trai, hoặc chúng tôi cho ngài tớ 
gái, hoặc chúng tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc chúng tôi đưa đến 
cho ngài người vợ khác.’ Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Đức 
Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. (Việc này) cũng có thể là nguy 
hiểm cho Phạm hạnh của ta’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) 
mưa. 
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16. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu assāmikaṃ nidhiṃ 
passati. Tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti: ‘Lahuparivattaṃ kho cittaṃ vuttaṃ 
bhagavatā. Siyāpi me brahmacariyassa antarāyo ’ti pakkamitabbaṃ. 
Anāpatti vassacchedassa. 
 

 
17. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu passati sambahule 

bhikkhū saṅghabhedāya parakkamante. Tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti: 
‘Garuko kho saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā mayi sammukhībhūte 
saṅgho bhijjī ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 

 
18. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ kira 

āvāse sambahulā bhikkhū saṅghabhedāya parakkamantī ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evaṃ hoti: ‘Garuko kho saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā mayi 
sammukhībhūte saṅgho bhijjī ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 

 
19. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ kira 

āvāse sambahulā bhikkhū saṅghabhedāya parakkamantī ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evaṃ hoti: ‘Te kho me bhikkhū mittā. Tyāhaṃ vakkhāmi: Garuko 
kho āvuso, saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā āyasmantānaṃ saṅghabhedo 
ruccitthā ti. Karissanti me vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ odahissantī ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 

 
20. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ kira 

āvāse sambahulā bhikkhū saṅghabhedāya parakkamantī ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evaṃ hoti: ‘Te kho me bhikkhū na mittā. Api ca ye tesaṃ mittā, te 
me mittā. Tyāhaṃ vakkhāmi. Te vuttā te vakkhanti: Garuko kho āvuso 
saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā āyasmantānaṃ saṅghabhedo ruccitthā ti. 
Karissanti me1 vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ odahissantī ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa. 
 

 
21. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ kira 

āvāse sambahulehi bhikkhūhi saṅgho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evaṃ 
hoti: ‘Te kho me bhikkhū mittā, tyāhaṃ vakkhāmi: Garuko kho āvuso 
saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā āyasmantānaṃ saṅghabhedo ruccitthā ti. 
Karissanti me vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ odahissantī ’ti pakkamitabbaṃ. 
Anāpatti vassacchedassa.  

                                                   
1 tesaṃ - Ma, Avi, Japu. 
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16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nhìn 
thấy của cải chôn giấu không có chủ. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý 
như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. (Việc này) cũng 
có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa (an cư) mưa. 
 
 

17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nhìn 
thấy nhiều vị tỳ khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ 
khưu khởi ý như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm 
trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diện’ rồi nên ra đi. 
Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 
 

18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói việc chia 
rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn 
hiện diện’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 
 

19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 
 

20. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta. Tuy nhiên những người bạn của những người ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ 
đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: -Này các đại đức, đức Thế 
Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích 
thú với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, 
họ sẽ để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 
 
 

21. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1      Vassūpanāyikakkhandhakaṃ 

 378

22. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ kira 
āvāse sambahulehi bhikkhūhi saṅgho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evaṃ 
hoti: ‘Te kho me bhikkhū na mittā. Api ca ye tesaṃ mittā, te me mittā. 
Tyāhaṃ vakkhāmi. Te vuttā te vakkhanti: Garuko kho āvuso saṅghabhedo 
vutto bhagavatā. Mā āyasmantānaṃ saṅghabhedo ruccitthā ti. Karissanti 
me1 vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ odahissantī ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti 
vassacchedassa.  
 
 
 

23. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ2 kira 
āvāse sambahulā bhikkhuniyo saṅghabhedāya parakkamantī ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evaṃ hoti: ‘Tā kho me bhikkhuniyo mittā. Tāhaṃ vakkhāmi: 
Garuko kho bhaginiyo saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā bhaginīnaṃ 
saṅghabhedo ruccitthā ti. Karissanti me vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ 
odahissantī ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 
 
 

24. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ2 kira 
āvāse sambahulā bhikkhuniyo saṅghabhedāya parakkamantī ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evaṃ hoti: ‘Tā kho me bhikkhuniyo na mittā. Api ca yā tāsaṃ 
mittā, tā me mittā. Tāhaṃ vakkhāmi. Tā vuttā tā vakkhanti: Garuko kho 
bhaginiyo saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā bhaginīnaṃ saṅghabhedo 
ruccitthā ti. Karissanti me vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ odahissantī ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 
 
 

25. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ kira 
āvāse sambahulāhi bhikkhunīhi saṅgho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evaṃ 
hoti: ‘Tā kho me bhikkhuniyo mittā. Tāhaṃ vakkhāmi: Garuko kho 
bhaginiyo saṅghabhedo vutto bhagavatā. Mā bhaginīnaṃ saṅghabhedo 
ruccitthā ti. Karissanti me vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ odahissantī ’ti 
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.  
 
 
 

26. Idha pana bhikkhave, vassūpagato bhikkhu suṇāti: ‘Asukasmiṃ2 kira 
āvāse sambahulāhi bhikkhunīhi saṅgho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evaṃ 
hoti: ‘Tā kho me bhikkhuniyo na mittā. Api ca yā tāsaṃ mittā, tā me mittā. 
Tāhaṃ vakkhāmi. Tā vuttā tā vakkhanti: Garuko kho bhaginiyo saṅghabhedo 
vutto bhagavatā. Mā bhaginīnaṃ saṅghabhedo ruccitthā ti. Karissanti me 
vacanaṃ, sussūsissanti, sotaṃ odahissantī ’ti pakkamitabbaṃ. Anāpatti 
vassacchedassā ”ti.3  

                                                   
1 tesaṃ - Ma, Avi, Japu.       2 amukasmiṃ - Ma, Syā, PTS.      3 vassacchedassa - Syā, PTS. 
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22. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta, tuy nhiên những người bạn của những người ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã 
được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú 
với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ 
sẽ để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 

 
23. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 

được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội 
chúng.’ Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy là 
những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức 
Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có 
thích thú với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng 
nghe, họ sẽ để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 

 
24. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 

được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội 
chúng.’ Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy 
không phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ 
hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai’ 
rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 

 
25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 

được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy là những 
người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với 
việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ 
để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 

 
26. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 

được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy không 
phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có vui mừng với việc chia 
rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai’ 
rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa.” 
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27. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vaje vassaṃ upagantu-
kāmo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, vaje 
vassaṃ upagantun ”ti. Vajo vuṭṭhāsi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, yena vajo tena gantun ”ti.  

 
28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upakaṭṭhāya 

vassūpanāyikāya satthena gantukāmo hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, satthe vassaṃ upagantun ”ti.  

 
29. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu upakaṭṭhāya 

vassūpanāyikāya nāvāya gantukāmo hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, nāvāya vassaṃ upagantun ”ti.  

 
30. Tena kho pana samayena bhikkhū rukkhasusire vassaṃ 

upagacchanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi pisācillikā 
”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, rukkhasusire vassaṃ 
upagantabbaṃ. Yo upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
31. Tena kho pana samayena bhikkhū rukkhaviṭabhiyā vassaṃ 

upagacchanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi 
migaluddakā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, rukkha-
viṭabhiyā vassaṃ upagantabbaṃ. Yo upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
32. Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse vassaṃ upagacchanti. 

Deve vassante rukkhamūlampi nibbakosampi1 upadhāvanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, ajjhokāse vassaṃ upagantabbaṃ. Yo 
upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
33. Tena kho pana samayena bhikkhū asenāsanikā2 vassaṃ upagacchanti. 

Sītenapi3 uṇhenapi kilamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, asenāsanikena vassaṃ upagantabbaṃ. Yo upagaccheyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  

 
34. Tena kho pana samayena bhikkhū chavakuṭikāya vassaṃ 

upagacchanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi chava-
ḍāhakā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, chavakuṭikāya 
vassaṃ upagantabbaṃ. Yo upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
35. Tena kho pana samayena bhikkhū chatte vassaṃ upagacchanti. 

Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gopālakā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, chatte vassaṃ upagantabbaṃ. Yo 
upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 nimbakosampi - Syā, PTS.         2 asenāsanakā - PTS. 3 sītenapi kilamanti - Ma. 
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27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định vào mùa (an cư) mưa ở khu 
rào gia súc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép vào mùa (an cư) mưa ở khu rào gia súc.” Khu rào gia súc di chuyển. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép di 
chuyển theo khu rào gia súc.”  
 

28. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa (an cư) mưa đang đến gần, có vị tỳ 
khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa ở trong xe tải.” 
 

29. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa (an cư) mưa đang đến gần, có vị tỳ 
khưu nọ có ý định đi theo chiếc thuyền. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa ở trong chiếc 
thuyền.” 
 

30. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở trong bọng cây. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là các yêu tinh.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên vào 
mùa (an cư) mưa ở trong bọng cây; vị nào vào thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở trên chạc ba 
của cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là các 
người săn thú.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa ở trên chạc ba của cây; vị nào vào thì 
phạm tội dukkaṭa.” 
 

32. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở ngoài trời. Trong 
khi trời mưa, các vị chạy đến gốc cây, đến hốc cây nimba. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa 
ở ngoài trời; vị nào vào thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

33. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa không có chỗ trú 
ngụ nên bị khó nhọc bởi vì sự lạnh, bởi vì sự nóng. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không có chỗ trú ngụ không nên vào 
mùa (an cư) mưa; vị nào vào thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

34. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở nhà quàng tử thi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những người 
thiêu xác chết.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa ở nhà quàng tử thi; vị nào vào thì 
phạm tội dukkaṭa.” 
 

35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở chiếc lọng che. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những người 
chăn bò.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên vào mùa (an cư) mưa ở chiếc lọng che; vị nào vào thì phạm tội 
dukkaṭa.” 
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36. Tena kho pana samayena bhikkhū cāṭiyā vassaṃ upagacchanti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi titthiyā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, cāṭiyā vassaṃ upagantabbaṃ. Yo 
upagaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

37. Tena kho pana samayena sāvatthiyā saṅghena katikā1 katā hoti: 
“Antarāvassaṃ na pabbājetabban ”ti. Visākhāya migāramātuyā nattā 
bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Saṅghena 
kho āvuso katikā1 katā ‘antarāvassaṃ na pabbājetabban ’ti. Āgamehi āvuso, 
yāva bhikkhū vassaṃ vasanti. Vassaṃ vutthā pabbājessantī ”ti.  
 
 
 

38. Atha kho te bhikkhū vassaṃ vutthā visākhāya migāramātuyā 
nattāraṃ etadavocuṃ: “Ehidāni āvuso pabbajāhī ”ti. So evamāha: “Sacāhaṃ 
bhante pabbajito assaṃ, abhirameyyaṃ cāhaṃ.2 Na ‘dānāhaṃ bhante, 
pabbajissāmī ”ti. Visākhā migāramātā ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi 
nāma ayyā evarūpaṃ katikaṃ karissanti: ‘Antarāvassaṃ na pabbājetabban 
’ti. Kaṃ kālaṃ dhammo na caritabbo ”ti? 
 
 
 

39. Assosuṃ kho bhikkhū visākhāya migāramātuyā ujjhāyantiyā 
khīyantiyā vipācentiyā. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, evarūpā katikā kātabbā: ‘Antarāvassaṃ na 
pabbājetabban ’ti. Yo kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

40. Tena kho pana samayena āyasmatā upanandena sakyaputtena rañño 
pasenadissa kosalassa vassāvāso paṭissuto hoti purimikāya.  
 
 
 

41. So taṃ āvāsa gacchanto addasa antarāmagge dve āvāse bahucīvarake. 
Tassa etadahosi: “Yannūnāhaṃ imesu dvīsu āvāsesu vassaṃ vaseyyaṃ, evaṃ 
me bahuṃ cīvaraṃ3 uppajjissatī ”ti.  
 
 
 

42. So tesu dvīsu āvāsesu vassaṃ vasi. Rājā pasenadi kosalo ujjhāyati 
khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma ayyo upanando sakyaputto amhākaṃ 
vassāvāsaṃ paṭissuṇitvā visaṃvādessati? Na nu bhagavatā aneka pariyāyena 
musāvādo garahito, musāvādā veramaṇī pasatthā ”ti?  

                                                   
1 evarūpā katikā - Ma. 
2 abhirameyyāmahaṃ - Ma, Syā, PTS.  3 bahucīvaraṃ - PTS, Avi, Japu, Tovi. 
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36. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở trong vại đất 
nung. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những 
kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên vào mùa (an cư) mưa ở trong vại đất nung; vị nào vào thì phạm 
tội dukkaṭa.” 
 
 

37. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở thành Sāvatthi thực hiện điều thỏa thuận 
là: “Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.” Người cháu trai của bà 
Visākhā mẹ của Migāra đã đi đến gặp các vị tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. 
Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, hội chúng thực hiện điều thỏa 
thuận là: ‘Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.’ Này đạo hữu, 
hãy chờ đến khi các vị tỳ khưu trải qua mùa (an cư) mưa; khi đã trải qua mùa 
(an cư) mưa các vị sẽ cho xuất gia.” 
 
 

38. Sau đó, khi đã trải qua mùa (an cư) mưa, các vị tỳ khưu ấy đã nói với 
người cháu trai của bà Visākhā mẹ của Migāra điều này: - “Này đạo hữu, giờ 
đây hãy đi đến và hãy xuất gia.” Người ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ngài, 
nếu tôi đã được xuất gia thì tôi còn có thể vui thích. Thưa các ngài, giờ đây tôi 
sẽ không xuất gia.” Bà Visākhā mẹ của Migāra phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các ngài đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức 
như vầy: ‘Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa,’ có khi nào mà 
Giáo Pháp lại không được thực hành?”  
 
 

39. Các tỳ khưu đã nghe được bà Visākhā mẹ của Migāra phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vầy: 
‘Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.’ Vị nào thực hiện thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 
 

40. Vào lúc bấy giờ, chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala 
đã được đại đức Upananda con trai dòng Sakya nhận lời cho thời điểm trước.  
 
 

41. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào khoảng giữa đường vị ấy đã nhìn 
thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên sống mùa 
(an cư) mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta?”  
 
 

42. Vị ấy đã sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ ấy. Đức vua Pasenadi xứ 
Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ngài đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của chúng tôi lại 
nuốt lời? Không phải rằng đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển 
trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 
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43. Assosuṃ kho bhikkhū rañño pasenadissa kosalassa ujjhāyantassa 
khīyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā, te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto rañño 
pasenadissa kosalassa vassāvāsaṃ paṭissuṇitvā visaṃvādessati? Na nu 
bhagavatā anekapariyāyena musāvādo garahito, musāvādā veramaṇī 
pasatthā ”ti?  

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

bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ 
kira tvaṃ upananda, rañño pasenadissa kosalassa vassāvāsaṃ paṭissuṇitvā 
visaṃvādesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi 
nāma tvaṃ moghapurisa, rañño pasenadissa kosalassa vassāvāsaṃ 
paṭissuṇitvā visaṃvādessasi? Nanu mayā moghapurisa, anekapariyāyena 
musāvādo garahito, musāvādā veramaṇī pasatthā? Netaṃ moghapurisa, 
appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi:  

 
45. “Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto passati antarāmagge dve āvāse 
bahucīvarake. Tassa evaṃ hoti: ‘Yannūnāhaṃ imesu dvīsu āvāsesu vassaṃ 
vaseyyaṃ. Evaṃ me bahuṃ cīvaraṃ uppajjissatī ’ti. So tesu dvīsu āvāsesu 
vassaṃ vasati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, 
paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. 

 
46. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade1 vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva akaraṇīyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti 
dukkaṭassa. 

 
47. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, pāṭipade 
vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva sakaraṇīyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. 

 
48. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, pāṭipade 
vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā akaraṇīyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti 
dukkaṭassa.

                                                   
1 pāṭipadena - PTS. 
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43. Các tỳ khưu đã nghe được đức vua Pasenadi xứ Kosala 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 đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi nhận 
lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Không 
phải rằng đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo 
và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 
 

44. 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 triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Upananda con trai dòng Sakya rằng: - “Này Upananda, 
nghe nói ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ 
Kosala lại nuốt lời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi nhận 
lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Này kẻ 
rồ dại, không phải ta bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và 
khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

45. - “Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ 
khưu nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào 
khoảng giữa đường vị ấy nhìn thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy khởi ý như 
vầy: ‘Hay là ta nên sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y 
sẽ được phát sanh đến ta?’ Vị ấy sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ ấy. Này 
các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội 
dukkaṭa ở sự nhận lời. 
 

46. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng.1 Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày 
hôm ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 
 

47. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày 
hôm ấy, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu 
ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 
 

48. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với 
vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận 
lời.  

                                                   
1 Tức là ngày mười sáu tháng sáu theo âm lịch của Việt Nam nếu không có tháng nhuần. Việc 
tính âm lịch theo nửa tháng trăng hiện đang được sử dụng ở một số quốc gia (ND). 
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49. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, pāṭipade 
vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā sakaraṇīyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti 
dukkaṭassa. 

 
50. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, pāṭipade 
vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā sattāhakaraṇīyena pakkamati. 
So taṃ sattāhaṃ bahiddhā vītināmeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikā 
ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. 

 
51. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti purimikāya. 

So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, pāṭipade vihāraṃ 
upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā sattāhakaraṇīyena pakkamati. 
So taṃ sattāhaṃ anto sannivattaṃ karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimikā ca paññāyati, paṭissave ca anāpatti. 

 
52. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, pāṭipade 
vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So sattāhaṃ anāgatāya pavāraṇāya sakaraṇīyo 
pakkamati. Āgaccheyya vā so bhikkhave, bhikkhu taṃ āvāsaṃ, na vā 
āgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca paññāyati, paṭissave ca 
anāpatti.  

 
53. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti, pāṭipade vihāraṃ 
upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva akaraṇīyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti dukkaṭassa.  

 
54. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti, pāṭipade vihāraṃ 
upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva sakaraṇīyo pakkamati. —pe— So 
dvīhatīhaṃ vasitvā akaraṇīyo pakkamati. —pe— So dvīhatīhaṃ vasitvā 
sakaraṇīyo pakkamati. —pe— So dvīhatīhaṃ vasitvā sattāhakaraṇīyena 
pakkamati. So taṃ sattāhaṃ bahiddhā vītināmeti. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. —pe— 
So dvīhatīhaṃ vasitvā sattāhakaraṇīyena pakkamati. So taṃ sattāhaṃ anto 
sannivattaṃ karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca paññāyati, 
paṭissave ca anāpatti.  
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49. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 

50. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy 
vượt quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 

51. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy 
thực hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm 
trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

52. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước 
lễ Pavāraṇā, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở lại.,1 này các tỳ khưu, thời 
điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.  

53. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 

54. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết. ―nt― Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, không 
vì công việc cần thiết. ―nt― Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công 
việc cần thiết. ―nt― Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên 
ngoài. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi 
nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. ―nt― Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra 
đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc trở về 
trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm trước của vị tỳ khưu 
ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

                                                   
1 “... na vā āgaccheyya” là ‘không có thể trở lại’ không nên hiểu ‘có thể không trở lại’ (ND).  
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55. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
purimikāya. So taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti, pāṭipade vihāraṃ 
upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So sattāhaṃ anāgatāya pavāraṇāya sakaraṇīyo 
pakkamati. Āgaccheyya vā so bhikkhave, bhikkhu taṃ āvāsaṃ, na vā 
āgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikā ca paññāyati, paṭissave ca 
anāpatti.  
 
 

56. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva akaraṇīyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti 
dukkaṭassa. 
 
 

57. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva sakaraṇīyo pakkamati. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti 
dukkaṭassa. 
 
 

58. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā akaraṇīyo 
pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, 
paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. 
 
 

59. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā sakaraṇīyo 
pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, 
paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. 
 
 

60. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā 
sattāhakaraṇīyena pakkamati, so taṃ sattāhaṃ bahiddhā vītināmeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti 
dukkaṭassa. 
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55. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày lễ 
Pavāraṇā, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở lại, này các tỳ khưu, thời 
điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 
 
 

56. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 
 
 

57. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ 
khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 
 
 

58. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 
 
 

59. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị 
tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 
 
 

60. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt 
quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị 
tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 
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61. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 
pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So dvīhatīhaṃ vasitvā sattāha-
karaṇīyena pakkamati. So taṃ sattāhaṃ anto sannivattaṃ karoti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, paṭissave ca anāpatti.  

 
62. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti, 
pāṭipade vihāraṃ upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti, pariveṇaṃ sammajjati. So sattāhaṃ anāgatāya komudiyā 
cātumāsiniyā sakaraṇīyo pakkamati. Āgaccheyya vā so bhikkhave, bhikkhu 
taṃ āvāsaṃ, na vā āgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca 
paññāyati, paṭissave ca anāpatti.  

 
63. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti, pāṭipade vihāraṃ 
upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva akaraṇīyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. 

 
64. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti, pāṭipade vihāraṃ 
upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So tadaheva sakaraṇīyo pakkamati. —pe— So 
dvīhatīhaṃ vasitvā akaraṇīyo pakkamati. —pe— So dvīhatīhaṃ vasitvā 
sakaraṇīyo pakkamati. —pe— So dvīhatīhaṃ vasitvā sattāhakaraṇīyena 
pakkamati. So taṃ sattāhaṃ bahiddhā vītināmeti. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno pacchimikā ca na paññāyati, paṭissave ca āpatti dukkaṭassa. —
pe— So dvīhatīhaṃ vasitvā sattāhakaraṇīyena pakkamati. So taṃ sattāhaṃ 
anto sannivattaṃ karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca 
paññāyati, paṭissave ca anāpatti.  

 
65. Idha pana bhikkhave, bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti 

pacchimikāya. So taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti, pāṭipade vihāraṃ 
upeti, senāsanaṃ paññāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
pariveṇaṃ sammajjati. So sattāhaṃ anāgatāya komudiyā cātumāsiniyā 
sakaraṇīyo pakkamati. Āgaccheyya vā so bhikkhave, bhikkhu taṃ āvāsaṃ, na 
vā āgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikā ca paññāyati, 
paṭissave ca anāpatti.  
 

Vassūpanāyikakkhandhako niṭṭhito tatiyo.1 
 

***** 

                                                   
1 khandhakaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ - Avi, Tovi, Javi, Manupa, Sīmu. 
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61. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực 
hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

62. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước 
ngày trăng tròn tháng Kattika là ngày lễ hội Cātumāsinī,1 vị ấy ra đi, có công 
việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc 
không có thể trở lại, này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được 
ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

63. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu 
ấy không được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. 

64. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết. ―(như trên)― Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, 
không vì công việc cần thiết. ―(như trên)― Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết. ―(như trên)― Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, 
bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá (thời hạn) bảy 
ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy không 
được ghi nhận và tội dukkaṭa ở sự nhận lời. ―(như trên)― Sau khi sống hai 
ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực 
hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

65. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày trăng tròn 
tháng Kattika là ngày lễ hội Cātumāsinī, vị ấy ra đi do công việc cần thiết. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể 
trở lại, này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô 
tội ở sự nhận lời.” 
 

Dứt chương Vào Mùa Mưa là thứ ba. 
 

***** 

                                                   
1 Tức là rằm tháng mười âm lịch (ND). 
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Imamhi khandhake vatthū1 dve paṇṇāsa.2  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Upagantuṃ3 kadā ceva kati antara4 vassa ca,  
na icchanti ca sañcicca ukkaḍḍhituṃ upāsako.  

 
 

2.  Gilāno mātā pitā ca5 bhātā ca atha ñātako,  
bhikkhūbhatiko6 vihāro vāḷā cāpi siriṃsapā.7  

 
 

3.  Corā ceva pisācā ca daḍḍhā8 tadubhayena ca,  
vūḷhodakena vuṭṭhāsi bahutarā ca dāyakā.  

 
 

4.  Lūkhappaṇītasappāyabhesajjupaṭṭhakena ca 
itthi vesī kumārī ca paṇḍako ñātakena ca.  

 
 

5.  Rājā corā9 dhuttā nidhi10 bhedā aṭṭhavidhena ca,11  
vajo sattho ca12 nāvā ca susire viṭabhāya ca.13  

 
 

6.  Ajjhokāse14 vassāvāso asenāsanikena ca,  
chavakuṭikā chatte ca cāṭiyā ca upenti te.  

 
 

7.  Katikā paṭisuṇitvā bahiddhā ca uposathā,15  
purimikā pacchimikā yathā ñāyena yojaye.  

 
 

8.  Akaraṇīyo16 pakkamati sakaraṇīyo17 tatheva ca,  
dvīhatīhaṃ vasitvāna18 sattāhakaraṇena ca.19  

 
 

9.  Sattāhanāgatā ceva āgaccheyya na eyya vā,  
vatthuddāne antarikā tantimaggaṃ nisāmaye ”ti.  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 vatthūni - Ma; vatthu - Syā, PTS.  11 bheda-aṭṭhavidhena ca - Ma. 
2 paṇṇāsā - Avi, Javi.    12 vajasatthā ca - Ma;  
3 upagantu - Avi, Javi, Manupa, Tovi.       vajā satthā ca - Syā, PTS, Tovi, Manupa. 
4 antarā - Ma, PTS.    13 viṭabhiyā ca - Ma. 
5 mātā ca pitā - Ma, Syā, PTS.   14 ajjhokāse ca - Manupa, Tovi. 
6 bhikkhugatiko - Ma, PTS;    15 uposatho - Avi, Javi. 
   bhikkhubhatiko - Syā.    16 akaraṇī - Ma. 
7 sarīsapā - Ma.     17 sakaraṇī - Ma. 
8 daḍḍho - PTS.    18 dvīhatīhā ca puna ca - Ma, Manupa, Tovi;  
9 rājacorā - Manupa, Tovi.      dvīhatīhā ca puna - Syā, PTS. 
10 dhuttā ca nidhi - Tovi, Manupa. 19 sattāhakaraṇīyena ca - Ma, Syā, PTS. 
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Trong chương này có năm mươi hai sự việc. 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
 

1. (Cho phép) vào mùa (an cư mưa), và luôn cả khi nào? bao nhiêu (thời 
điểm)? và trong mùa (an cư) mưa, các vị không muốn và cố tình (bỏ đi), 
(muốn) dời lại, người nam cư sĩ.  
 

2. Vị bị bệnh, mẹ và cha, anh (em) trai, và thân quyến, người làm công 
việc cho các tỳ khưu, trú xá, các thú dữ, và các loại rắn nữa. 
 

3. Những kẻ trộm cướp, luôn cả các yêu tinh, với cả hai đều bị cháy, vì 
nước ngập, (ngôi làng) đã đi chuyển, nhóm đông hơn, và các thí chủ.  
 

4. (Thức ăn) thô thiển hoặc hảo hạng, dược phẩm thích hợp, với người 
phục vụ, phụ nữ, gái điếm, cô gái lỡ thời, kẻ vô căn, và bởi thân quyến. 
 

5. Đức vua, các kẻ cướp, bọn bất lương, của cải chôn giấu, và các sự 
chia rẽ với tám trường hợp, bãi nhốt thú, và đoàn xe tải, chiếc thuyền, ở 
bọng cây, và ở chạc ba cây.  
 

6. Sự cư trú mùa mưa ở ngoài trời, và với vị không chỗ trú ngụ, các nhà 
quàng tử thi, ở chiếc lọng che, và các vị vào mùa (an cư) mưa ở vại đất 
nung. 
 

7. Điều thỏa thuận, sau khi nhận lời, và các lễ Uposatha ở bên ngoài, các 
thời điểm trước và các thời điểm sau nên kết hợp theo cách thức như thế. 
 

8. Vị ra đi không vì công việc cần thiết, và có công việc cần thiết là 
tương tợ như thế ấy, sau khi sống hai ba ngày, và bởi công việc trong bảy 
ngày. 
 

9. Và bảy ngày sắp đến, vị có thể trở lại, hoặc không có thể. Về các 
khoảng giữa ở phần tóm lược các sự việc, thì nên xem xét đường lối của 
mạch văn.” 
 

--ooOoo-- 




