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7. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū okāsaṃ kārāpiyamānā 
na icchanti okāsaṃ kātuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, okāsaṃ akarontassa pavāraṇaṃ ṭhapetuṃ. Evañca pana 
bhikkhave, ṭhapetabbā: Tadahu pavāraṇāya cātuddase vā paṇṇarase vā 
tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe udāharitabbaṃ: ‘Suṇātu me 
bhante saṅgho. Itthannāmo puggalo sāpattiko. Tassa pavāraṇaṃ ṭhapemi. 
Na tasmiṃ sammukhībhūte pavāretabban ’ti. Ṭhapitā hoti pavāraṇā ”ti.  
 
 

 
8. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘puramhākaṃ pesalā 

bhikkhū pavāraṇaṃ ṭhapentī ’ti paṭigacceva suddhānaṃ bhikkhūnaṃ 
anāpattikānaṃ avatthusmiṃ akāraṇe pavāraṇaṃ ṭhapenti. Pavāritānampi 
pavāraṇaṃ ṭhapenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
suddhānaṃ bhikkhūnaṃ anāpattikānaṃ avatthusmiṃ akāraṇe pavāraṇā 
ṭhapetabbā. Yo ṭhapeyya, āpatti dukkaṭassa. Na ca bhikkhave, pavāritānampi 
pavāraṇā ṭhapetabbā. Yo ṭhapeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

 
9. Evaṃ kho bhikkhave, ṭhapitā hoti pavāraṇā, evaṃ aṭṭhapitā. Kathaṃ 

ca bhikkhave, aṭṭhapitā hoti pavāraṇā? Tevācikāya ce bhikkhave, pavāraṇāya 
bhāsitāya lapitāya pariyositāya pavāraṇaṃ ṭhapeti, aṭṭhapitā hoti pavāraṇā. 
Dvevācikāya ce bhikkhave, ―pe― Ekavācikāya ce bhikkhave, ―pe― 
Samānavassikāya ce bhikkhave, pavāraṇāya bhāsitāya lapitāya pariyositāya 
pavāraṇaṃ ṭhapeti, aṭṭhapitā hoti pavāraṇā. Evaṃ kho bhikkhave, aṭṭhapitā 
hoti pavāraṇā.  
 
 

 
10. Kathañca bhikkhave, ṭhapitā hoti pavāraṇā? Tevācikāya ce bhikkhave, 

pavāraṇāya bhāsitāya lapitāya apariyositāya pavāraṇaṃ ṭhapeti, ṭhapitā hoti 
pavāraṇā. Dvevācikāya ce bhikkhave, ―pe― Ekavācikāya ce bhikkhave, 
―pe― Samānavassikāya ce bhikkhave, pavāraṇāya bhāsitāya lapitāya 
apariyositāya pavāraṇaṃ ṭhapeti, ṭhapitā hoti pavāraṇā. Evaṃ kho 
bhikkhave, ṭhapitā hoti pavāraṇā. 
 
 

 
11. Idha pana bhikkhave, tadahu pavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa 

pavāraṇaṃ ṭhapeti. Tañce bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti: ‘Ayaṃ kho 
āyasmā aparisuddhakāyasamācāro aparisuddhavacīsamācāro aparisuddhā-
jīvo bālo avyatto na paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātun ’ti. ‘Alaṃ 
bhikkhu, mā bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā viggahaṃ mā vivādan ’ti 
omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ.  
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7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi được thỉnh ý trước 
đã không muốn để cho thỉnh ý. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ sự thỉnh cầu đối với vị không cho 
thỉnh ý. Và này các tỳ khưu, nên đình chỉ như vầy: Vào ngày lễ Pavāraṇā là 
ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong khi nhân vật ấy có hiện diện ở giữa hội 
chúng, nên trình lên rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Nhân vật tên (như vầy) có phạm tội. Tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vị ấy. 
Không nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự thỉnh cầu đã được đình 
chỉ.” 
 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Trước hết, các 
vị tỳ khưu hiền thiện sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của chúng ta” nên ra tay trước 
đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội không có 
cơ sở không có nguyên nhân. Các vị cũng đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị đã 
thỉnh cầu xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch không 
phạm tội khi không có cơ sở không có nguyên nhân; vị nào đình chỉ thì phạm 
tội dukkaṭa. Và này các tỳ khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị 
đã thỉnh cầu xong; vị nào đình chỉ thì phạm tội dukkaṭa.  
 

9. Này các tỳ khưu, như vầy là sự thỉnh cầu bị đình chỉ, như vầy là không 
bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ? Này 
các tỳ khưu, trong sự thỉnh cầu với ba lần đọc, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các tỳ 
khưu, trong sự thỉnh cầu hai lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu một lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, trong sự 
thỉnh cầu (đọc một lượt) theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các tỳ 
khưu, như thế là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. 
 

10. Này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu bị đình chỉ? Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu ba lần đọc, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã 
nói, (nhưng) chưa được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. Này các tỳ 
khưu, trong sự thỉnh cầu hai lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu một lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, trong sự 
thỉnh cầu (đọc một lượt) theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, (nhưng) chưa được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. 
Này các tỳ khưu, như thế là sự thỉnh cầu bị đình chỉ. 
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāraṇā, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân không được trong 
sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không 
được trong sạch, (là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối 
đáp lại khi bị tra hỏi.’ Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự 
xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā. 
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12. Idha pana bhikkhave, tadahu pavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti. Tañce bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti: ‘Ayaṃ kho 
āyasmā parisuddhakāyasamācāro aparisuddhavacīsamācāro aparisuddhājīvo 
bālo avyatto na paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātun ’ti. ‘Alaṃ 
bhikkhu, mā bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā viggahaṃ, mā vivādan ’ti 
omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ.  
 
 

13. Idha pana bhikkhave, tadahu pavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti. Tañce bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti: ‘Ayaṃ kho 
āyasmā parisuddhakāyasamācāro parisuddhavacīsamācāro aparisuddhājīvo 
bālo avyatto na paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātun ’ti. ‘Alaṃ 
bhikkhu, mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ, mā viggahaṃ, mā vivādan ’ti. 
Omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ. 
 
 

14. Idha pana bhikkhave, tadahu pavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti. Tañce bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti: ‘Ayaṃ kho 
āyasmā parisuddhakāyasamācāro parisuddhavacīsamācāro parisuddhājīvo, 
bālo avyatto na paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātun ’ti. ‘Alaṃ 
bhikkhu, mā bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā viggahaṃ, mā vivādan ’ti. 
Omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ.  
 
 

15. Idha pana bhikkhave, tadahu pavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti. Tañce bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti: ‘Ayaṃ kho 
āyasmā parisuddhakāyasamācāro parisuddhavacīsamācāro parisuddhājīvo 
paṇḍito vyatto paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātun ’ti. So evamassa 
vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso, imassa bhikkhuno pavāraṇaṃ ṭhapesi, 
kimhi naṃ ṭhapesi? Sīlavipattiyā1 ṭhapesi? Ācāravipattiyā ṭhapesi? 
Diṭṭhivipattiyā ṭhapesī ’ti? 
 
 

16. So ce evaṃ vadeyya: ‘Sīlavipattiyā vā ṭhapemi, ācāravipattiyā vā 
ṭhapemi, diṭṭhivipattiyā vā ṭhapemī ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Jānāti2 
panāyasmā sīlavipattiṃ? Jānāti ācāravipattiṃ? Jānāti diṭṭhivipattin ’ti? So ce 
evaṃ vadeyya: ‘Jānāmi kho ahaṃ āvuso sīlavipattiṃ, jānāmi ācāravipattiṃ 
jānāmi diṭṭhivipattin ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Katamā panāvuso 
sīlavipatti? Katamā ācāravipatti? Katamā diṭṭhivipattī ’ti?  
 
 

17. So ce evaṃ vadeyya: ‘Cattāri pārājikāni terasa saṅghādisesā ayaṃ 
sīlavipatti. Thullaccayaṃ pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ dukkaṭaṃ dubbhāsitaṃ 
ayaṃ ācāravipatti. Micchādiṭṭhi antaggāhikādiṭṭhi ayaṃ diṭṭhivipattī ’ti. So 
evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno pavāraṇaṃ 
ṭhapesi, diṭṭhena ṭhapesi? Sutena ṭhapesi? Parisaṅkāya ṭhapesī ’ti?  

                                                   
1 sīlavipattiyā vā - Ma.       2 jānāsi - Ma. 
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12. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāraṇā, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong 
sạch, (là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị 
tra hỏi.’ Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, 
chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội chúng 
nên tiến hành lễ Pavāraṇā. 
 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāraṇā, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, 
(là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra 
hỏi.’ Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có 
sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pavāraṇā. 
 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāraṇā, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, (là vị) 
ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi.’ 
Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có sự 
cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pavāraṇā. 
 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavāraṇā, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, (là vị) 
sáng trí, có kinh nghiệm, có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi.’ Vị (đình chỉ) 
ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của 
vị tỳ khưu này, đại đức đình chỉ vị này do điều gì? Đại đức đình chỉ do sự hư 
hỏng về giới, đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ do sự hư hỏng về 
tri kiến?’  

16. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về giới, 
hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi đình chỉ do sự hư 
hỏng về tri kiến.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Vậy vị đại đức có biết sự hư 
hỏng về giới không, có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư 
hỏng về tri kiến không?’ Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi biết sự 
hư hỏng về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về tri 
kiến.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, điều gì là sự hư hỏng về giới, 
điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về tri kiến?’  
 

17. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Bốn pārājika, mười ba saṅghādisesa, đó là sự 
hư hỏng về giới. Tội thullaccaya, tội pācittiya, tội pāṭidesanīya, tội dukkaṭa, 
tội dubbhāsita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, tri kiến cực đoan, đó 
là sự hư hỏng về tri kiến.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại 
đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này, có phải đại đức đình chỉ do đã 
được thấy, đình chỉ do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngờ?’  
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18. So ce evaṃ vadeyya: ‘Diṭṭhena vā ṭhapemi, sutena vā ṭhapemi, 
parisaṅkāya vā ṭhapemī ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso, 
imassa bhikkhuno diṭṭhena pavāraṇaṃ ṭhapesi. Kinte diṭṭhaṃ? Kinti te 
diṭṭhaṃ? Kadā te diṭṭhaṃ? Kattha te diṭṭhaṃ? Pārājikaṃ ajjhāpanno diṭṭho? 
Saṅghādisesaṃ ajjhāpanno diṭṭho? Thullaccayaṃ ―pe― Pācittiyaṃ ―pe― 
Pāṭidesanīyaṃ ―pe― Dukkaṭaṃ ―pe― Dubbhāsitaṃ ajjhāpanno diṭṭho? 
Kattha ca tvaṃ ahosi? Kattha cāyaṃ bhikkhu ahosi? Kiñca1 tvaṃ karosi? 
Kiñcāyaṃ bhikkhu karotī ’ti?  
 

 
19. So ce evaṃ vadeyya: ‘Na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno diṭṭhena 

pavāraṇaṃ ṭhapemi, api ca sutena pavāraṇaṃ ṭhapemī ’ti. So evamassa 
vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso, imassa bhikkhuno sutena pavāraṇaṃ 
ṭhapesi. Kinte sutaṃ? Kinti te sutaṃ? Kadā te sutaṃ? Kattha te sutaṃ? 
Pārājikaṃ ajjhāpannoti sutaṃ? Saṅghādisesaṃ ajjhāpannoti sutaṃ? 
Thullaccayaṃ ―pe― Pācittiyaṃ ―pe― Pāṭidesanīyaṃ ―pe― Dukkaṭaṃ 
―pe― Dubbhāsitaṃ ajjhāpannoti sutaṃ? Bhikkhussa sutaṃ? Bhikkhuniyā 
sutaṃ? Sikkhamānāya sutaṃ? Sāmaṇerassa sutaṃ? Sāmaṇeriyā sutaṃ? 
Upāsakassa sutaṃ? Upāsikāya sutaṃ? Rājūnaṃ sutaṃ? Rājamahāmattānaṃ 
sutaṃ? Titthiyānaṃ sutaṃ? Titthiyasāvakānaṃ sutan ’ti?  
 

 
20. So ce evaṃ vadeyya: ‘Na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno sutena 

pavāraṇaṃ ṭhapemi, api ca parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemī ’ti. So evamassa 
vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso, imassa bhikkhuno parisaṅkāya pavāraṇaṃ 
ṭhapesi. Kiṃ parisaṅkasi? Kinti parisaṅkasi? Kadā parisaṅkasi? Kattha 
parisaṅkasi? Pārājikaṃ ajjhāpannoti parisaṅkasi? Saṅghādisesaṃ 
ajjhāpannoti parisaṅkasi? Thullaccayaṃ ―pe― Pācittiyaṃ ―pe― 
Pāṭidesanīyaṃ ―pe― Dukkaṭaṃ ―pe― Dubbhāsitaṃ ajjhāpannoti 
parisaṅkasi? Bhikkhussa sutvā parisaṅkasi? Bhikkhuniyā sutvā parisaṅkasi? 
Sāmaṇerassa sutvā parisaṅkasi? Sāmaṇeriyā sutvā parisaṅkasi? Upāsakassa 
sutvā parisaṅkasi? Upāsikāya sutvā parisaṅkasi? Rājūnaṃ sutvā 
parisaṅkasi? Rājamahāmattānaṃ sutvā parisaṅkasi? Titthiyānaṃ sutvā 
parisaṅkasi? Titthiyasāvakānaṃ sutvā parisaṅkasī ’ti?  
 

 
21. So ce evaṃ vadeyya: ‘Na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno 

parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemi, api ca ahaṃ2 na jānāmi kena ahaṃ3 imassa 
bhikkhuno pavāraṇaṃ ṭhapemī ’ti. So ce bhikkhave, codako bhikkhu 
anuyogena viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ cittaṃ na ārādheti, ‘ananuvādo 
cudito bhikkhū ’ti alaṃ vacanāya. So ce bhikkhave, codako bhikkhu 
anuyogena viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ cittaṃ ārādheti, ‘sānuvādo cudito 
bhikkhū ’ti alaṃ vacanāya.  

                                                   
1 kiñci - Syā; kiṃ ca - PTS.      3 kena panāhaṃ - Ma;  
2 api ca ahampi - Ma, Syā.        kenapāhaṃ - Syā. 
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18. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là 
tôi đình chỉ do đã được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên 
được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ 
khưu này do đã được thấy, đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thấy thế nào? Đại 
đức đã thấy khi nào? Đại đức đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị này đang 
phạm pārājika, đã thấy đang phạm saṅghādisesa, đã thấy đang phạm tội 
thullaccaya ... tội pācittiya ... tội pāṭidesanīya ... tội dukkaṭa ... tội 
dubbhāsita? Và đại đức đã ở đâu, và vị tỳ khưu này đã ở đâu, và đại đức đã 
làm gì, và vị tỳ khưu này đã làm gì?’  
 

19. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu do 
đã được nghe.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này do đã được nghe, đại đức đã nghe gì? Đại 
đức đã nghe thế nào? Đại đức đã nghe khi nào? Đại đức đã nghe ở đâu? Có 
phải đã nghe rằng: ‘Vị này đã phạm tội pārājika’? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị 
này đã phạm tội saṅghādisesa’? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị này đã phạm tội 
thullaccaya ... tội pācittiya ... tội pāṭidesanīya ... tội dukkaṭa ... tội 
dubbhāsita’? Có phải đại đức đã nghe từ vị tỳ khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, 
đã nghe từ cô ni tu tập sự, đã nghe từ vị sa di, đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe 
từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan 
đại thần của đức vua, đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của 
ngoại đạo?’  
 

20. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu 
do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, đại đức nghi ngờ gì, nghi 
ngờ như thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải đại đức nghi ngờ 
rằng: ‘Vị này đã phạm tội pārājika’? Có phải đại đức nghi ngờ rằng: ‘Vị này 
đã phạm tội saṅghādisesa’? Có phải đại đức nghi ngờ rằng: ‘Vị này đã phạm 
tội thullaccaya ... tội pācittiya ... tội pāṭidesanīya ... tội dukkaṭa ... tội 
dubbhāsita’? Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu, nghi ngờ 
sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô ni tu tập sự, nghi 
ngờ sau khi nghe từ vị sa di, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di ni, nghi ngờ sau 
khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, nghi ngờ sau khi 
nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại thần của đức vua, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử 
của ngoại đạo?’  
 

21. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, hơn nữa tôi cũng không biết do điều gì 
tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này.’ Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu 
buộc tội không làm thỏa mãn tâm của các vị đồng Phạm hạnh thông minh 
bằng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói rằng: ‘Vị bị buộc tội là không đáng 
khiển trách.’ Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội làm thỏa mãn tâm của 
các vị đồng Phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói 
rằng: ‘Vị bị buộc tội là đáng khiển trách.’  
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22. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amūlakena pārājikena 
anuddhaṃsitaṃ paṭijānāti, saṅghādisesaṃ āropetvā saṅghena 
pavāretabbaṃ. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amūlakena saṅghādisesena 
anuddhaṃsitaṃ paṭijānāti, yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena 
pavāretabbaṃ. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amūlakena thullaccayena 
―pe― pācittiyena ―pe― pāṭidesanīyena ―pe― dukkaṭena ―pe― 
dubbhāsitena anuddhaṃsitaṃ paṭijānāti, yathādhammaṃ kārāpetvā 
saṅghena pavāretabbaṃ. 
 
 
 
 
 

23. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu pārājikaṃ ajjhāpanno ’ti paṭijānāti, 
nāsetvā saṅghena pavāretabbaṃ. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu 
saṅghādisesaṃ ajjhāpanno ’ti paṭijānāti, saṅghādisesaṃ āropetvā saṅghena 
pavāretabbaṃ. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu thullaccayaṃ ―pe― 
pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ ―pe― dukkaṭaṃ ―pe― dubbhāsitiaṃ 
ajjhāpanno ’ti paṭijānāti, yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena 
pavāretabbaṃ. 
 
 
 
 
 

24. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya thullaccayaṃ 
ajjhāpanno hoti. Ekacce bhikkhū thullaccayadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū 
saṅghādisesadiṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū thullaccayadiṭṭhino, 
tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.  
 
 
 
 
 

Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya thullaccayaṃ 
ajjhāpanno hoti. Ekacce bhikkhū thullaccayadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū 
pācittiyadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū thullaccayadiṭṭhino honti, 
ekacce bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū 
thullaccayadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti. ―pe― 
Ekacce bhikkhū thullaccayadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū dubbhāsita-
diṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū thullaccayadiṭṭhino, tehi so 
bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.  
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22. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là (vị kia) đã bị bôi 
nhọ với tội pārājika không có căn cứ, sau khi khép (vị buộc tội) vào tội 
saṅghādisesa rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā. Này các tỳ khưu, nếu 
vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là (vị kia) đã bị bôi nhọ với tội saṅghādisesa 
không có căn cứ, sau khi cho hành xử (vị buộc tội) theo Pháp rồi hội chúng 
nên tiến hành lễ Pavāraṇā. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú 
nhận là (vị kia) đã bị bôi nhọ với tội thullaccaya, ... với tội pācittiya, ... với 
tội pāṭidesanīya, ... với tội dukkaṭa, ... với tội dubbhāsita không có căn cứ, 
sau khi cho hành xử (vị buộc tội) theo Pháp rồi hội chúng nên tiến hành lễ 
Pavāraṇā. 
 
 
 

23. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng: ‘Đã phạm 
tội pārājika,’ sau khi trục xuất rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā. Này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng: ‘Đã phạm tội 
saṅghādisesa,’ sau khi khép vào tội saṅghādisesa rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pavāraṇā. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng: 
‘Đã phạm tội thullaccaya ... tội pācittiya ... tội pāṭidesanīya ... tội dukkaṭa ... 
tội dubbhāsita,’ sau khi cho hành xử (vị ấy) theo Pháp rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pavāraṇā. 
 
 
 

24. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu 
phạm tội thullaccaya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaya, một 
số tỳ khưu có quan điểm là tội saṅghādisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
nào có quan điểm là tội thullaccaya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’  
 
 
 

Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu phạm tội 
thullaccaya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaya, một số tỳ khưu 
có quan điểm là tội pācittiya, ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội thullaccaya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pāṭidesanīya. ―(như 
trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaya, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội dukkaṭa. ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
thullaccaya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhāsita. Này các tỳ khưu, 
các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội thullaccaya, này các tỳ khưu, các vị ấy 
nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến 
gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội 
nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’  
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25.1 Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya pācittiyaṃ 
ajjhāpanno hoti. [Ekacce bhikkhū pācittiyadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū 
saṅghādisesadiṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū pācittiyadiṭṭhino, tehi 
so bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.  
 

 
Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya pācittiyaṃ ajjhāpanno 

hoti. Ekacce bhikkhū pācittiyadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū thullaccaya-
diṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū pācittiyadiṭṭhino honti, ekacce 
bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino honti ―pe― Ekacce bhikkhū pācittiyadiṭṭhino 
honti, ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū 
pācitiyadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino honti. Ye te 
bhikkhave, bhikkhū pācittiyadiṭṭhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekaman-
taṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa 
vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu āpattiṃ āpanno, sāssa yathā-
dhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.]  
 

 
26. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya] pāṭidesanīyaṃ 

ajjhāpanno hoti. [Ekacce bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino honti, ekacce 
bhikkhū saṅghādisesadiṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū pāṭidesanīya-
diṭṭhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ 
kārāpetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso 
bhikkhu āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.  
 

 
Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya pāṭidesanīyaṃ 

ajjhāpanno hoti. ―pe― Ekacce bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino honti, ekacce 
bhikkhū thullaccayadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū pāṭidesanīya-
diṭhino honti, ekacce bhikkhū pācittiyadiṭṭhino honti ―pe― Ekacce bhikkhū 
pāṭidesanīyadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti. ―pe― 
Ekacce bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū dubbhāsita-
diṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino, tehi so 
bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.] 

                                                   
1 25 - 28 - Idha pana pācittiyato yāva dubbhāsitāpattiyā āgatā pāḷi vattamāna potthakesu 
“Idha pana bhikkhave bhikkhu tadahu pavāraṇāya pācittiyaṃ ajjhāpanno hoti 
pāṭidesanīyaṃ ajjhāpanno hoti” iccādinā peyyālamukhena atisaṅkhittattā avisadā 
tasmāmhehi sukhagahaṇatthāya āpattivāravasena “[ - ]” imehi antaritapadāni pāḷinayaṃ 
nissāya peyyālamukhena uddharitāni.  
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25. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã 
phạm tội pācittiya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pācittiya, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội saṅghādisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào 
có quan điểm là tội pācittiya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra 
một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy 
đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’  
 

 
Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã phạm 

tội pācittiya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pācittiya, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội thullaccaya. ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội pācittiya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pāṭidesanīya. ―(như 
trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pācittiya, một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội dukkaṭa. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pācittiya, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội dubbhāsita. ―(như trên)― Này các tỳ khưu, các vị 
tỳ khưu nào có quan điểm là tội pācittiya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn 
vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội 
ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’ 
 

 
26. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã 

phạm tội pāṭidesanīya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pāṭidesanīya, 
một số tỳ khưu có quan điểm là tội saṅghādisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu nào có quan điểm là tội pāṭidesanīya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên 
dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp 
hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, 
tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’  
 

 
Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã phạm 

tội pāṭidesanīya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pāṭidesanīya, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội thullaccaya. ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội pāṭidesanīya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pācittiya. 
―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pāṭidesanīya, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội dukkaṭa. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
pāṭidesanīya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhāsita. ―(như trên)― 
Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội pāṭidesanīya, này các 
tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử 
theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị 
tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’ 
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27. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya] dukkaṭaṃ 
ajjhāpanno hoti. [Ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū 
saṅghādisesadiṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino, tehi 
so bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.  
 
 

Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya dukkaṭaṃ ajjhāpanno 
hoti. Ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū thullaccaya-
diṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū 
pācittiyadiṭṭhino honti ―pe― Ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti, ekacce 
bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino 
honti, ekacce bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū 
dukkaṭadiṭṭhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathā-
dhammaṃ kārāpetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho 
so āvuso bhikkhu āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.]  
 
 

28. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya] dubbhāsitaṃ 
ajjhāpanno hoti. [Ekacce bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū 
saṅghādisesadiṭṭhino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino, 
tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpanno, sāssa yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.  
 
 

Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pāvāraṇāya dubbhāsitaṃ 
ajjhāpanno hoti. Ekacce bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū 
thullaccayadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino honti, 
ekacce bhikkhū pācittiyadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce bhikkhū dubbhāsita-
diṭṭhino honti, ekacce bhikkhū pāṭidesanīyadiṭṭhino honti. ―pe― Ekacce 
bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino honti, ekacce bhikkhū dukkaṭadiṭṭhino honti. Ye 
te bhikkhave, bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino, tehi so bhikkhave, bhikkhu 
ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā 
evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho so āvuso bhikkhu āpattiṃ āpanno, sāssa 
yathādhammaṃ paṭikatā. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho pavāreyyā ’ti.  
 
 

29. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya saṅghamajjhe 
udāhareyya: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ vatthu paññāyati, na puggalo. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, vatthuṃ ṭhapetvā saṅgho pavāreyyā ’ti. So 
evamassa vacanīyo: ‘Bhagavatā kho āvuso visuddhānaṃ pavāraṇā paññattā. 
Sace vatthu paññāyati, na puggalo, idāneva naṃ vadehī ’ti.  
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27. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã 
phạm tội dukkaṭa. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkaṭa, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội saṅghādisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào 
có quan điểm là tội dukkaṭa, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra 
một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy 
đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’  
 

Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã phạm 
tội dukkaṭa. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkaṭa, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội thullaccaya. ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội dukkaṭa, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pācittiya. ―(như trên)― Một 
số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkaṭa, một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
pāṭidesanīya. ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkaṭa, 
một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhāsita. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu nào có quan điểm là tội dukkaṭa, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị 
ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội 
ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’ 
 

28. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã 
phạm tội dubbhāsita. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhāsita, một số 
tỳ khưu có quan điểm là tội saṅghādisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
nào có quan điểm là tội dubbhāsita, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’  
 

Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu đã phạm 
tội dubbhāsita. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhāsita, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội thullaccaya. ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội dubbhāsita, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pācittiya. ―(như 
trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhāsita, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội pāṭidesanīya. ―(như trên)― Một số tỳ khưu có quan điểm 
là tội dubbhāsita, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội dubbhāsita, này các tỳ khưu, các 
vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi 
đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm 
tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.’  
 

29. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự 
việc này được biết và nhân sự thì không (biết). Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ sự việc rồi tiến hành lễ Pavāraṇā.’ Vị 
ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy định lễ Pavāraṇā 
là của các vị trong sạch. Nếu sự việc này được biết và nhân vật thì không 
(biết), thì ngay bây giờ đại đức hãy nói về việc ấy.’ 
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30. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya saṅghamajjhe 
udāhareyya: ‘Suṇātu me bhante saṅgho, ayaṃ puggalo paññāyati, na vatthu. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, puggalaṃ ṭhapetvā saṅgho pavāreyyā ’ti. So 
evamassa vacanīyo: ‘Bhagavatā āvuso visuddhānañca samaggānañca1 
pavāraṇā paññattā. Sace puggalo paññāyati, na vatthu, idāneva naṃ vadehī 
’ti.  
 
 
 
 

31. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya saṅghamajjhe 
udāhareyya: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ vatthu ca puggalo ca 
paññāyati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, vatthuñca puggalañca ṭhapetvā 
saṅgho pavāreyyā ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Bhagavatā kho āvuso 
visuddhānañca samaggānañca pavāraṇā paññattā. Sace vatthu ca puggalo ca 
paññāyati, idāneva naṃ vadehī ’ti. Pubbe ce bhikkhave, pavāraṇāya vatthu 
paññāyati, pacchā puggalo, kallaṃ vacanāya. Pubbe ce bhikkhave, 
pavāraṇāya puggalo paññāyati, pacchā vatthu, kallaṃ vacanāya. Pubbe ce 
bhikkhave, pavāraṇāya vatthu ca puggalo ca paññāyati, tañce katāya 
pavāraṇāya ukkoṭeti. Ukkoṭanakaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 

32. Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū 
kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchiṃsu. Tesaṃ 
sāmantā aññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā 
bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā vassaṃ upagacchiṃsu: “Mayaṃ 
tesaṃ bhikkhūnaṃ vassaṃ vutthānaṃ pavāraṇāya pavāraṇaṃ ṭhapessāmā 
”ti. Assosuṃ kho te bhikkhū: “Amhākaṃ kira sāmantā aññe bhikkhū 
bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā vassaṃ upagatā. Mayaṃ tesaṃ bhikkhūnaṃ vassaṃ 
vutthānaṃ pavāraṇāya pavāraṇaṃ ṭhapessāmā ’ti. Kathannu kho amhehi 
paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

33. “Idha pana bhikkhave, sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū 
aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchanti. Tesaṃ sāmantā aññe bhikkhū 
bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā vassaṃ upagacchanti: ‘Mayaṃ tesaṃ bhikkhūnaṃ vassaṃ 
vutthānaṃ pavāraṇāya pavāraṇaṃ ṭhapessāmā ’ti. Anujānāmi bhikkhave, 
tehi bhikkhūhi dve tayo uposathe cātuddasike kātuṃ ‘kathaṃ mayaṃ tehi 
bhikkhūhi paṭhamataraṃ pavāreyyāmā ’ti.  
 

                                                   
1 samaggānaṃ pavāraṇā (visuddhānaṃ iti na dissate) - Ma, Syā, PTS. 
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30. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Nhân vật này được biết và sự việc thì không (biết). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ nhân vật rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā.’ Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy 
định lễ Pavāraṇā là của các vị trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu nhân 
vật này được biết và sự việc thì không (biết), thì ngay bây giờ đại đức hãy nói 
về việc ấy.’ 
 

31. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự 
việc này và nhân vật được biết. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên loại trừ sự việc và nhân vật rồi tiến hành lễ Pavāraṇā.’ Vị ấy nên 
được nói như vầy: ‘Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy định lễ Pavāraṇā là của 
các vị trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu sự việc và nhân vật được biết, 
thì ngay bây giờ đại đức hãy nói về việc ấy.’ Này các tỳ khưu, nếu sự việc được 
biết trước ngày lễ Pavāraṇā, còn nhân vật (được biết) sau đó thì thích hợp 
cho lời nói. Này các tỳ khưu, nếu nhân vật được biết trước ngày lễ Pavāraṇā, 
còn sự việc (được biết) sau đó thì thích hợp cho lời nói. Này các tỳ khưu, nếu 
sự việc và nhân vật được biết trước ngày lễ Pavāraṇā và khi lễ Pavāraṇā đã 
được thực hiện, nếu khơi lại việc ấy thì phạm tội pācittiya về việc bươi móc.”1 
 

32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Ở khu vực lân 
cận của các vị ấy, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng (cũng) đã vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): - “Khi các vị tỳ khưu ấy đã 
sống qua mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu (của các vị ấy) 
vào ngày lễ Pavāraṇā.” Các vị tỳ khưu ấy đã nghe được rằng: “Nghe nói ở 
khu vực lân cận của chúng ta, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng 
trong hội chúng (cũng) đã vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): ‘Khi các vị tỳ 
khưu ấy đã sống qua mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của 
các vị ấy vào ngày lễ Pavāraṇā,’ vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
 

33. - “Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan 
điểm, thân thiết, vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ. Ở khu vực lân cận của 
các vị ấy, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng 
(cũng) vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): ‘Khi các vị tỳ khưu ấy đã sống qua 
mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị ấy vào ngày lễ 
Pavāraṇā.’ Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện hai hay 
ba lễ Uposatha vào ngày mười bốn (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào chúng ta có thể 
tiến hành lễ Pavāraṇā sớm hơn các vị tỳ khưu ấy?’  

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 63 về việc khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo 
pháp (ND). 
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34. Te ce bhikkhave, bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivāda-
kārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā taṃ āvāsaṃ āgacchanti, tehi 
bhikkhave, āvāsikehi bhikkhūhi lahuṃ lahuṃ sannipatitvā pavāretabbaṃ. 
Pavāretvā vattabbā: ‘Pavāritā kho mayaṃ āvuso. Yathāyasmantā maññanti, 
tathā karontū ’ti.  
 
 

35. Te ce bhikkhave, bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivāda-
kārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā asaṃvihitā taṃ āvāsaṃ 
āgacchanti, tehi bhikkhave, āvāsikehi bhikkhūhi āsanaṃ paññāpetabbaṃ, 
pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipitabbaṃ, paccugantvā 
pattacīvaraṃ paṭiggahetabbaṃ, pānīyena pucchitabbā.1 Te saṃvikkhitvā2 
nissīmaṃ gantvā pavāretabbaṃ. Pavāretvā vattabbā: ‘Pavāritā kho mayaṃ 
āvuso, yathāyasmantā maññanti, tathā karontū ’ti. Evañcetaṃ labhetha, 
iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, āvāsikena bhikkhave, bhikkhunā vyattena 
paṭibalena āvāsikā bhikkhū ñāpetabbā: ‘Suṇantu me āyasmantā āvāsikā. 
Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, idāni uposathaṃ kareyyāma, pātimokkhaṃ 
uddiseyyāma. Āgame kāḷe pavāreyyāmā ’ti.  
 
 

36. Te ce bhikkhave, bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivāda-
kārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā te bhikkhū evaṃ vadeyyuṃ: 
‘Sādhāvuso, idāneva no pavārethā ’ti. Te evamassu vacanīyā: ‘Anissarā kho 
tumhe āvuso amhākaṃ pavāraṇāya. Na tāva mayaṃ pavāreyyāmā ’ti.3  
 
 

37. Te ce bhikkhave, bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivāda-
kārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā taṃ kāḷaṃ anuvaseyyuṃ, 
āvāsikena bhikkhave, bhikkhunā4 vyattena paṭibalena āvāsikā bhikkhū 
ñāpetabbā: ‘Suṇantu me āyasmantā āvāsikā. Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, 
idāni uposathaṃ kareyyāma, pātimokkhaṃ uddiseyyāma. Āgame juṇhe 
pavāreyyāmā ’ti.  
 
 

38. Te ce bhikkhave, bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivāda-
kārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā te bhikkhū evaṃ vadeyyuṃ: 
‘Sādhāvuso, idāneva no pavārethā ’ti.5 Te evamassu vacanīyā: ‘Anissarā kho 
tumhe āvuso amhākaṃ pavāraṇāya. Na tāva pavāreyyāmā ’ti.3  
 
 

39. Te ce bhikkhave, bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivāda-
kārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā tampi juṇhaṃ anuvaseyyuṃ, 
tehi bhikkhave, bhikkhūhi sabbeheva āgame juṇhe komudiyā cātumāsiniyā 
akāmā pavāretabbaṃ.  

                                                   
1 paripucchitabbā - Ma.     3 pavāressāmā ti - Syā, PTS. 
2 tesaṃ vikkhitvā - Ma, Syā, PTS;  4 āvāsikena bhikkhunā - Syā, Tovi, Manupa. 
   vikkhipāpetvā ti ekacce, ācikkhitvā ti aññe.  5 pavāreyyāthā ti - Ma. 
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34. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy đi đến chỗ trú xứ ấy, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường trú ấy 
nên tụ hội lại thật nhanh chóng và tiến hành lễ Pavāraṇā. Sau khi tiến hành 
lễ Pavāraṇā nên nói rằng: ‘Này các đại đức, chúng tôi đã thực hiện lễ 
Pavāraṇā, các đại đức hãy làm theo như điều mà các vị suy nghĩ.’  
 

35. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy đi đến trú xứ ấy không báo trước, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
thường trú ấy nên sắp đặt chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rồi đi ra đón, nên rước y và bình bát, và nên hỏi ý về nước 
uống. Sau khi xem chừng các vị ấy rồi nên đi ra khỏi ranh giới và nên tiến 
hành lễ Pavāraṇā. Sau khi tiến hành lễ Pavāraṇā nên nói rằng: ‘Này các đại 
đức, chúng tôi đã thực hiện lễ Pavāraṇā, các đại đức hãy làm theo như điều 
mà các vị suy nghĩ.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không đạt được (như thế), các vị tỳ khưu thường trú ấy cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu thường trú kinh nghiệm, có năng lực: ‘Xin các đại đức 
thường trú hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, giờ 
đây chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, chúng ta nên đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha. Chúng ta có thể tiến hành lễ Pavāraṇā vào hạ huyền tới.’1  
 

36. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiến hành lễ Pavāraṇā với chúng tôi ngay hôm nay.’ Các vị tỳ khưu ấy 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ 
Pavāraṇā của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.’  
 

37. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy cư ngụ cho đến thời gian ấy, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường 
trú ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu thường trú kinh nghiệm, có năng 
lực: ‘Xin các đại đức thường trú hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho các đại đức, giờ đây chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, chúng ta nên 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Chúng ta có thể tiến hành lễ Pavāraṇā vào 
ngày trăng tròn tới.’  
 

38. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiến hành lễ Pavāraṇā với chúng tôi ngay hôm nay.’ Các vị tỳ khưu ấy 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ 
Pavāraṇā của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.’ 
 

39. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy cư ngụ cho đến ngày trăng tròn ấy, này các tỳ khưu, toàn bộ tất cả 
các vị tỳ khưu ấy nên tiến hành lễ Pavāraṇā vào ngày trăng tròn tháng 
Kattika sắp đến tức là ngày lễ hội Cātumāsinī cho dầu không muốn.  
                                                   
1 Ngày này chính là ngày cuối tháng âm lịch của Việt Nam, tức là ngày 29 hoặc 30 (ND). 
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40. Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi pavāriyamāne gilāno agilānassa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti, so evamassa vacanīyo: ‘Āyasmā kho gilāno; gilāno ca 
ananuyogakkhamo vutto bhagavatā. Āgamehi āvuso yāva arogo hosi. Arogo 
ākaṅkhamāno codessasī ’ti. Evaṃ ce vuccamāno codeti, anādariye 
pācittiyaṃ.  
 
 

41. Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi pavāriyamāne agilāno gilānassa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti, so evamassa vacanīyo: ‘Ayaṃ kho āvuso bhikkhu gilāno. 
Gilāno ca ananuyogakkhamo vutto bhagavatā. Āgamehi āvuso yāvayaṃ 
bhikkhu arogo hoti. Ārogaṃ ākaṅkhamāno codessasī ’ti. Evañce vuccamāno 
codeti, anādariye pācittiyaṃ.  
 
 

42. Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi pavāriyamāne gilāno gilānassa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti, so evamassa vacanīyo: ‘Āyasmantā kho gilānā. Gilāno ca 
ananuyogakkhamo vutto bhagavatā. Āgamehi āvuso yāva arogā hotha. Ārogo 
arogaṃ ākaṅkhamāno codessasī ’ti. Evaṃ ce vuccamāno codeti, anādariye 
pācittiyaṃ.  
 
 

43. Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi pavāriyamāne agilāno agilānassa 
pavāraṇaṃ ṭhapeti. Ubho saṅghena samanuyuñjitvā samanugāhitvā 
samanubhāsitvā1 yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena pavāretabban ”ti.  
 
 

44. Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū 
kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchiṃsu. Tesaṃ 
samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ viharataṃ aññataro 
phāsuvihāro adhigato hoti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Amhākaṃ kho samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivādamānānaṃ 
viharataṃ aññataro phāsuvihāro adhigato. Sace mayaṃ idāni pavāressāma, 
siyāpi bhikkhū pavāretvā cārikaṃ pakkameyyuṃ. Evaṃ mayaṃ imamhā 
phāsuvihārā paribāhirā bhavissāma. Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

45. “Idha pana bhikkhave, sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū 
aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchanti, tesaṃ samaggānaṃ 
sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ viharataṃ aññataro phāsuvihāro 
adhigato hoti. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: ‘Amhākaṃ kho samaggānaṃ 
sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ viharataṃ aññataro phāsuvihāro 
adhigato. Sace mayaṃ idāni pavāressāma, siyāpi bhikkhū pavāretvā cārikaṃ 
pakkameyyuṃ. Evaṃ mayaṃ imamhā phāsuvihārā paribāhirā bhavissāmā 
’ti.  

                                                   
1 samanubhāsitvā iti ekaccesu sīhalakkharapotthakesu ca marammakkharapotthake ca na 
dissate. 
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40. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavāraṇā, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh, vị ấy nên 
được nói như vầy: ‘Đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ đến khi đại đức hết 
bệnh. Khi hết bệnh thì đại đức sẽ buộc tội nếu mong muốn.’ Và khi được nói 
như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội pācittiya về việc không tôn trọng.1 
 

41. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavāraṇā, nếu vị không bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ấy 
nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu này bị bệnh. Và đức Thế Tôn 
đã nói là vị bị bệnh không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ 
cho đến khi vị tỳ khưu này hết bệnh. Rồi đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh 
nếu mong muốn.’ Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội 
pācittiya về việc không tôn trọng. 
 

42. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavāraṇā, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ấy nên được 
nói như vầy: ‘Các đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ đến khi các vị hết 
bệnh. Rồi khi không bệnh đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh nếu mong 
muốn.’ Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội pācittiya về 
việc không tôn trọng. 
 

43. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavāraṇā, nếu vị không bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh. Cả 
hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử theo Pháp, 
rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.”  
 

44. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Trong khi các 
vị ấy sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú 
ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý 
điều này: “Trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã 
nhau, có (trạng thái) trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ 
chúng ta tiến hành lễ Pavāraṇā, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ 
Pavāraṇā các vị tỳ khưu sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi 
(trạng thái) trú ngụ thoải mái này; vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
 

45. - “Này các tỳ khưu, trường hợp có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng 
quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ. Trong khi các vị 
ấy sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: 
‘Trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có 
(trạng thái) trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta 
sẽ tiến hành lễ Pavāraṇā, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pavāraṇā các vị 
tỳ khưu sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái này.’  
                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 54 về sự không tôn trọng (ND). 
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46. Anujānāmi bhikkhave, tehi bhikkhūhi pavāraṇāsaṅgahaṃ kātuṃ. 
Evañca pana bhikkhave, kātabbo: Sabbeheva ekajjhaṃ sannipatitabbaṃ. 
Sannipatitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

 
47. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ samaggānaṃ sammo-

damānānaṃ avivadamānānaṃ viharataṃ aññataro phāsuvihāro adhigato. 
Sace mayaṃ idāni pavāressāma, siyāpi bhikkhū pavāretvā cārikaṃ 
pakkameyyuṃ. Evaṃ mayaṃ imamhā phāsuvihārā paribāhirā bhavissāma. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho pavāraṇāsaṅgahaṃ kareyya, idāni 
uposathaṃ kareyya, pātimokkhaṃ uddiseyya, āgame1 komudiyā 
cātumāsiniyā pavāreyya. Esā ñatti.  
 

 
48. Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ samaggānaṃ sammo-

damānānaṃ avivadamānānaṃ viharataṃ aññataro phāsuvihāro adhigato. 
Sace mayaṃ idāni pavāressāma, siyāpi bhikkhū pavāretvā cārikaṃ 
pakkameyyuṃ. Evaṃ mayaṃ imamhā phāsuvihārā paribāhirā bhavissāma. 
Saṅgho pavāraṇāsaṅgahaṃ karoti, idāni uposathaṃ karissati, pātimokkhaṃ 
uddisissati, āgame komudiyā cātumāsiniyā pavāressati. Yassāyasmato 
khamati pavāraṇāsaṅgahassa karaṇaṃ, idāni uposathaṃ karissati, 
pātimokkhaṃ uddisissati, āgame komudiyā cātumāsiniyā pavāressati, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
49. Kato saṅghena pavāraṇāsaṅgaho, idāni uposathaṃ karissati, 

pātimokkhaṃ uddisissati, āgame komudiyā cātumāsiniyā pavāressati. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 

 
50. Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi kate pavāraṇāsaṅgahe aññataro 

bhikkhu evaṃ vadeyya: ‘Icchāmahaṃ āvuso janapadacārikaṃ pakkamituṃ, 
atthi me janapade karaṇīyan ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Sādhāvuso, 
pavāretvā gacchāhī ’ti.  
 

 
51. So ce bhikkhave, bhikkhu pavārayamāno aññatarassa bhikkhuno 

pavāraṇaṃ ṭhapeti. So evamassa vacanīyo: ‘Anissaro kho me tvaṃ āvuso 
pavāraṇāya. Na tāvāhaṃ pavāressāmī ’ti. Tassa ce bhikkhave, bhikkhuno 
pavārayamānassa aññataro bhikkhu pavāraṇaṃ ṭhapeti,2 ubho saṅghena 
samanuyuñjitvā samanugāhitvā samanubhāsitvā yathādhammaṃ 
kārāpetabbā.  

                                                   
1 āgame juṇhe - Ma. 
2 aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno pavāraṇaṃ ṭhapeti - Ma, Syā, PTS, Tovi, Javi, Tovi. 
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46. Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện việc hoãn lại 
ngày lễ Pavāraṇā. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Toàn bộ tất cả 
(các vị ấy) nên tụ hội lại một chỗ. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

 
47. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta 

sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ 
Pavāraṇā, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pavāraṇā các vị tỳ khưu sẽ ra 
đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ thoải mái này. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện việc hoãn 
lại ngày lễ Pavāraṇā, bây giờ chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha, và nên tiến hành lễ Pavāraṇā vào ngày trăng tròn 
tháng Kattika sắp đến tức là ngày lễ hội Cātumāsinī. Đây là lời đề nghị. 

 
48. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta 

sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ 
Pavāraṇā, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ Pavāraṇā các vị tỳ khưu sẽ ra 
đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ thoải mái này. 
Hội chúng thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Pavāraṇā, bây giờ sẽ tiến hành lễ 
Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Pātimokkha, và sẽ tiến hành lễ Pavāraṇā 
vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là ngày lễ hội Cātumāsinī. Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Pavāraṇā, bây giờ (hội 
chúng) sẽ tiến hành lễ Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Pātimokkha, và sẽ tiến 
hành lễ Pavāraṇā vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là ngày lễ 
hội Cātumāsinī xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

 
49. Việc hoãn lại ngày lễ Pavāraṇā đã được hội chúng thực hiện, bây giờ 

(hội chúng) sẽ tiến hành lễ Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Pātimokkha, và 
sẽ tiến hành lễ Pavāraṇā vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là 
ngày lễ hội Cātumāsinī. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

 
50. Này các tỳ khưu, khi việc hoãn lại ngày lễ Pavāraṇā đã được các vị tỳ 

khưu ấy thực hiện, nếu có vị tỳ khưu nọ nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi 
muốn ra đi du hành ở trong xứ sở. Tôi có công việc cần làm ở trong xứ sở.’ Vị 
ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, tốt lắm! Hãy thực hiện lễ Pavāraṇā 
rồi hãy đi.’  

 
51. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh cầu lại đình 

chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu khác. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại 
đức, đại đức không có quyền hành về lễ Pavāraṇā của tôi, tôi sẽ không thỉnh 
cầu cho đến lúc ấy.’ Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh 
cầu, có vị tỳ khưu khác đình chỉ lễ Pavāraṇā của vị tỳ khưu ấy. Cả hai nên 
được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, rồi cho hành xử theo Pháp. 
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52. So ce bhikkhave, bhikkhu janapade taṃ karaṇīyaṃ tīretvā punadeva 
antokomudiyā cātumāsiniyā taṃ āvāsaṃ āgacchati, tehi ce bhikkhave, 
bhikkhūhi pavāriyamāne aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno pavāraṇaṃ 
ṭhapeti, so evamassa vacanīyo: ‘Anissaro kho me tvaṃ āvuso pavāraṇāya, 
pavārito ahan ’ti. Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi pavāriyamāne so bhikkhu 
aññatarassa bhikkhuno pavāraṇaṃ ṭhapeti, ubho saṅghena samanuyuñjitvā 
samanugāhitvā samanubhāsitvā yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena 
pavāretabban ”ti.  
 
 

Pavāraṇakkhandhako niṭṭhito catuttho.  
 

***** 
 

Imamhi khandhake vatthu chacattārīsā.  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Vassaṃ vutthā kosalesu āgamma1 satthudassanaṃ,2  
aphāsu3 pasusaṃvāsaṃ aññamaññānulomatā.  

 
2.  Pavārentāsane dve ca4 kammaṃ5 gilānañātakā,  

rājā corā ca dhuttā ca bhikkhupaccatthikā tathā.  
 

3.  Pañca catu tayo dveko āpanno vematī sarī,  
sabbo saṅgho vematiko bahu samā ca6 thokikā.  

 
4.  Āvāsikā cātuddaso7 liṅgasaṃvāsakā ubho,  

gantabbaṃ na nisinnāya8 chandadāne pavāraṇā.9  
 

5.  Savarehi khepitā megho antarā ca pavāraṇā,  
na karonti10 puramhākaṃ11 aṭṭhapitā ca bhikkhuno.  

 
6.  Kimhi cāti12 katamañca diṭṭhena sutasaṃkayā,13  

codako cuditako ca thullaccaya14 vatthu bhaṇḍanaṃ,15  
pavāraṇā16 saṅgaho ca anissaro pavāraye ”ti.17  

 
--ooOoo--  

                                                   
1 agamuṃ - Ma, PTS.   9 chandadānapavāraṇā itipi. 
2 satthuṃ dassanaṃ - Avi.  10 na icchanti - Ma. 
3 aphāsuṃ - Ma.    11 punamhākaṃ - Manupa, Tovi. 
4 pavārentā paṇāmañca - Ma;   12 kimhivāti - Ma, PTS. 
   pavārentāpaṇā dve ca - PTS.  13 sutasaṅkāya - Ma, Syā, PTS. 
5 kamma - Syā, Tovi, Manupa.  14 thullaccayaṃ - Ma, Avi, Javi. 
6 bahusamāna - Avi, Tovi, Javi.  15 thullaccayaṃca bhaṇḍanaṃ - Manupa, Tovi. 
7 cātuddasa - Ma;     16 pavāraṇassa - Syā, Manupa, Tovi. 
   catuddasā - Syā, PTS, Tovi.   17 pavāreti - Manupa, Tovi;  
8 nisinnāya - Tovi, Manupa.       pavāraṇā - Javi.   
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52. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy sau khi hoàn tất công việc cần làm 
ấy ở trong xứ sở lại quay trở về trú xứ ấy trước ngày trăng tròn tháng Kattika 
tức là ngày lễ hội Cātumāsinī. Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị tỳ khưu 
ấy đang thỉnh cầu, có vị tỳ khưu nọ đình chỉ lễ Pavāraṇā của vị tỳ khưu ấy. Vị 
nọ nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, đại đức không có quyền hành về lễ 
Pavāraṇā của tôi. Tôi đã thỉnh cầu rồi.’ Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị 
tỳ khưu ấy đang thỉnh cầu, vị tỳ khưu ấy đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu 
khác. Cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử 
theo Pháp, rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā.” 
 

Dứt chương Pavāraṇā là thứ tư. 
 

***** 
 

Trong chương này có bốn mươi sáu sự việc. 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
 

1. (Các vị) đã sống qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kosala đã đi diện kiến 
bậc Đạo Sư, sự sống chung như loài thú một cách không thoải mái, về sự 
hài hòa với nhau. 
 

2. Trong khi đang cầu thỉnh (ngồi yên) ở chỗ ngồi, và có hai (ngày lễ), 
hành sự, vị bị bệnh, các thân quyến, rồi đức vua, bọn cướp, lũ bất lương, 
các kẻ đối nghịch tỳ khưu cũng giống y như thế. 
 

3. Năm, bốn, ba, hai, một vị, bị phạm tội, có sự nghi ngờ, vị đã nhớ lại, 
tất cả hội chúng có sự nghi ngờ, nhiều hơn, tương đương, và ít hơn. 
 

4. Các vị thường trú, ngày mười bốn, đặc điểm, các vị đồng cộng trú, cả 
hai, nên đi đến, không với vị ni đã ngồi xuống, về việc bày tỏ sự tùy thuận, 
lễ Pavāraṇā. 
 

5. Vì đám lục lâm, (đêm) đã tàn, đám mây đen, các điều nguy hiểm, và 
sự thỉnh cầu, các vị không để cho thỉnh ý, trước chúng ta, đã không bị đình 
chỉ, và của vị tỳ khưu. 
 

6. Và do điều gì? và thế nào? do đã thấy, do đã nghe, do sự nghi ngờ, vị 
kết tội, và vị bị kết tội, tội thullaccaya, sự việc, (gây ra) sự xung đột, lễ 
Pavāraṇā, và sự hoãn lại, không có quyền hành, (hội chúng) nên tiến hành 
lễ Pavāraṇā.” 
 

--ooOoo-- 




