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II. PĀRIVĀSIKAKKHANDHAKAṂ  
 
 

1. PĀRIVĀSIKAVATTAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha-
piṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena pārivāsikā bhikkhū sādiyanti 
pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ 
sāmīcikammaṃ āsanābhihāraṃ seyyābhihāraṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ nahāne piṭṭhiparikammaṃ. Ye te 
bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
pārivāsikā bhikkhū sādiyissanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ 
paccuṭṭhānaṃ ―pe― nahāne piṭṭhiparikamman ”ti. Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-

saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
pārivāsikā bhikkhū sādiyanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ 
paccuṭṭhānaṃ ―pe― nahāne piṭṭhiparikamman ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 

 
3. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 

pārivāsikā bhikkhū sādiyissanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ 
paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ āsanābhihāraṃ seyyābhi-
hāraṃ pādodakaṃ pāpapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ 
nahāne piṭṭhiparikammaṃ? Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 

 
4. “Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sādiyitabbaṃ pakatattānaṃ 

bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ 
āsanābhihāro seyyābhihāro pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ patta-
cīvarapaṭiggahaṇaṃ nahāne piṭṭhiparikammaṃ. Yo sādiyeyya, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

 
5. Anujānāmi bhikkhave, pārivāsikānaṃ bhikkhūnaṃ mithu yathā-

buḍḍhaṃ1 abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ 
āsanābhihāraṃ seyyābhihāraṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ nahāne piṭṭhiparikammaṃ.  

                                                   
1 yathāvuḍḍhaṃ - Ma, Syā, PTS, evaṃ sabbattha. 
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II. CHƯƠNG PARIVĀSA:  
 
 

1. PHẬN SỰ CỦA VỊ HÀNH PARIVĀSA: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hành parivāsa ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu hành parivāsa lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, ―(như trên)―sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch?” 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu hành parivāsa ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, ―(như trên)― sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 
 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, 
tại sao các tỳ khưu hành parivāsa lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự 
chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng 
trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 

4. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa không nên ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch; vị nào ưng 
thuận thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 

5. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, việc chắp tay, 
hành động thích hợp, việc sửa soạn chỗ ngồi, việc sửa soạn chỗ nằm, nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, việc tiếp rước y bát, việc kỳ cọ lưng 
trong khi tắm giữa các tỳ khưu hành parivāsa với nhau được tính theo thâm 
niên.  
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6. Anujānāmi bhikkhave, pārivāsikānaṃ bhikkhūnaṃ pañca yathā-
buḍḍhaṃ: uposathaṃ, pavāraṇaṃ, vassikasāṭikaṃ, onojanaṃ, bhattaṃ.1  
 

 
7. Tena hi bhikkhave, pārivāsikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ paññāpessāmi 

yathā pārivāsikehi bhikkhūhi vattitabbaṃ. Pārivāsikena bhikkhave, 
bhikkhunā sammā vattitabbaṃ. Tatrāyaṃ sammā vattanā:  
 

 
8. Na upasampādetabbaṃ, na nissayo dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpe-

tabbo, na bhikkhunovādakasammuti sāditabbā, sammatenāpi bhikkhuniyo 
na ovaditabbā, yāya āpattiyā saṅghena parivāso dinno hoti sā āpatti na 
āpajjitabbā, aññā vā tādisikā, tato vā pāpiṭṭhatarā, kammaṃ na garahi-
tabbaṃ, kammikā na garahitabbā, na pakatattassa bhikkhuno uposatho 
ṭhapetabbo, na pavāraṇā ṭhapetabbā, na savacanīyaṃ kātabbaṃ, na anuvādo 
paṭṭhapetabbo, na okāso kāretabbo, na codetabbo, na sāretabbo, na 
bhikkhūhi sampayojetabbaṃ.  
 

 
9. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā pakatattassa bhikkhuno purato 

gantabbaṃ, na purato nisīditabbaṃ, yo hoti saṅghassa āsanapariyanto 
seyyāpariyanto vihārapariyanto so tassa padātabbo, tena ca so sāditabbo.  
 

 
10. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā pakatattena bhikkhunā2 

puresamaṇena vā pacchāsamaṇena vā kulāni upasaṅkamitabbāni, na 
āraññikaṅgaṃ samāditabbaṃ,3 na piṇḍapātikaṅgaṃ samāditabbaṃ,3 na ca4 
tappaccayā piṇḍapāto nīharāpetabbo ‘mā maṃ jāniṃsū ’ti.  
 

 
11. Pārivāsikena bhikkhave, bhikkhunā āgantukena ārocetabbaṃ, 

āgantukassa ārocetabbaṃ, uposathe ārocetabbaṃ, pavāraṇāya ārocetabbaṃ, 
sace gilāno hoti dūtenapi ārocetabbaṃ.5  
 

 
12. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā 

abhikkhuko āvāso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na 
bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko anāvāso 
gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na bhikkhave, 
pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā 
gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  

                                                   
1 bhattañca - Syā.  
2 pakatattassa bhikkhuno - PTS.    4 ca - PTS potthake na dissate. 
3 samādātabbaṃ - Ma.      5 ārocāpetabbaṃ - Syā. 
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6. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu hành parivāsa.1  

 
7. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 

khưu hành parivāsa, các tỳ khưu hành parivāsa nên thực hành theo như thế. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa nên thực hành phận sự đúng đắn. 
Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là:  

 
8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 

nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng 
dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, hội 
chúng đã cho hình phạt parivāsa với tội nào thì không nên tái phạm tội ấy, 
hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành 
sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch 
không nên đình chỉ lễ Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavāraṇā, không 
nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên 
thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên 
cấu kết với các tỳ khưu.  

 
9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa không nên đi phía trước, 

không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho vị ấy chỗ ngồi cuối 
cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, và vị ấy nên ưng 
thuận việc ấy.  

 
10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa không nên đi đến các gia 

đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm Sa-môn theo 
sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, không nên thọ trì 
pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại vật 
thực (nghĩ rằng): ‘Chớ để họ biết về mình.’  

 
11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa là vị vãng lai nên trình báo 

(về hình phạt đang thọ đến các tỳ khưu thường trú), nên trình báo đến vị 
vãng lai, nên trình báo trong lễ Uposatha, nên trình báo trong lễ Pavāraṇā. 
Nếu bị bệnh, nên cho người đại diện trình báo giùm.  

 
12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú có tỳ khưu 

không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa 
từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ 
khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với 
vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm.  

                                                   
1 Nghĩa là theo thứ tự thâm niên so với các tỳ khưu trong sạch (VinA. vi, 1160). 
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13. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā 
abhikkhuko āvāso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na 
bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko 
anāvāso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na bhikkhave, 
pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko āvāso vā anāvāso 
vā gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  
 
 
 
 
 

 
14. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā 

vā abhikkhuko āvāso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na 
bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 
abhikkhuko anāvāso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na 
bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 
abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra 
antarāyā.  
 
 
 
 

 
15. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā 

sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, aññatra 
pakatattena, aññatra antarāyā. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā 
sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na bhikkhave, 
pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko āvāso vā anāvāso 
vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, 
aññatra antarāyā.  
 
 
 
 

 
16. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā 

sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, aññatra 
pakatattena, aññatra antarāyā. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā 
sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na bhikkhave, 
pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko āvāso vā anāvāso 
vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, 
aññatra antarāyā.  
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13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) 
với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
hành parivāsa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi 
không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, 
trừ phi có nguy hiểm.  
 
 
 

14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu hành parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm.  
 
 
 

15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú có tỳ khưu không 
nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng 
trú,[*] trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên 
đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ 
phi có nguy hiểm.  
 
 
 

16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy 
là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa 
từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng 
trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm.  
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17. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā 
vā sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, aññatra 
pakatattena, aññatra antarāyā. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā 
sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko anāvāso gantabbo yatthassu 
bhikkhū nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na 
bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 
sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  
 
 
 
 
 
 

18. Gantabbo bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā 
sabhikkhuko āvāso yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā 
sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko anāvāso yatthassu bhikkhū samānasaṃ-
vāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pāri-
vāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā 
yatthassu bhikkhū samānāsaṃvāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
 
 
 
 
 
 

19. Gantabbo bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā 
sabhikkhuko āvāso yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā 
sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā 
sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko anāvāso yatthassu bhikkhū samānasaṃ-
vāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pāri-
vāsikena bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā 
yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
 
 
 
 
 
 

20. Gantabbo bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā 
anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ 
jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo bhikkhave, pārivāsikena 
bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko anāvāso yatthassu 
bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti. Gantabbo 
bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 
sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ 
jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
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17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ 
trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm.  
 

 
18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú có tỳ khưu có thể 

đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết 
được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
hành parivāsa từ chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú 
có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có 
thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ 
chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể 
đi đến nội trong ngày nay.’  
 

 
19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ nơi không phải là chỗ 

trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong 
ngày nay.’  
 

 
20. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không 

phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến 
nội trong ngày nay.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’  
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21. Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā pakatattena bhikkhunā 
saddhiṃ ekacchanne āvāse vatthabbaṃ. Na ekacchanne anāvāse 
vatthabbaṃ. Na ekacchanne āvāse vā anāvāse vā vatthabbaṃ. Pakatattaṃ 
bhikkhuṃ disvā āsanā vuṭṭhātabbaṃ. Pakatatto bhikkhu āsanena 
nimantetabbo. Na pakatattena bhikkhunā saddhiṃ ekāsane nisīditabbaṃ. 
Na nīce āsane nisinne ucce āsane nisīditabbaṃ. Na chamāya nisinne āsane 
nisīditabbaṃ. Na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ. Na nīce caṅkame 
caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ. Na chamāya caṅkamante 
caṅkame caṅkamitabbaṃ.  

 
Na bhikkhave, pārivāsikena bhikkhunā pārivāsikena buḍḍhatarena 

bhikkhunā saddhiṃ ―pe― mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā saddhiṃ 
―pe― mānattārahena bhikkhunā saddhiṃ ―pe― mānattacārikena 
bhikkhunā saddhiṃ ―pe― abbhānārahena bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne 
āvāse vatthabbaṃ. Na ekacchanne anāvāse vatthabbaṃ. Na ekacchanne 
āvāse vā anāvāse vā vatthabbaṃ. Na ekāsane nisīditabbaṃ. Na nīce āsane 
nisinne ucce āsane nisīditabbaṃ. Na chamāya nisinne āsane nisīditabbaṃ. 
Na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ. Na nīce caṅkame caṅkamante ucce 
caṅkame caṅkamitabbaṃ. Na chamāya caṅkamante caṅkame 
caṅkamitabbaṃ.  

 
22. Pārivāsikacatuttho ce bhikkhave, parivāsaṃ dadeyya, mūlāya 

paṭikasseyya, mānattaṃ dadeyya, tabbīso1 abbheyya, akammaṃ2 na ca 
karaṇīyan ”ti.  

 
Catunavuti pārivāsikavattaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
 

23. Atha kho āyasmā upāli yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca: “Kati3 nu kho bhante pārivāsikassa 
bhikkhuno ratticchedā ”ti? “Tayo kho upāli pārivāsikassa bhikkhuno 
ratticchedā: sahavāso, vippavāso, anārocanā. Ime kho upāli tayo 
pārivāsikassa bhikkhuno ratticchedā ”ti.  

 
24. Tena kho pana samayena sāvatthiyā mahābhikkhusaṅgho sannipatito 

hoti. Na sakkonti pārivāsikā bhikkhū parivāsaṃ sodhetuṃ. 4Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 taṃvīso - Ma; vīso - PTS.      3 katī - Syā.  
2 akammaṃ taṃ - Syā.       4 te bhikkhū - Syā.  
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21. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa cùng với vị tỳ khưu trong 
sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ 
chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ 
chung ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy vị 
tỳ khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu trong sạch nên được 
mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên 
đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt 
đất.  
 

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parivāsa cùng với vị tỳ khưu hành 
parivāsa thâm niên hơn ―(như trên)― cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu ―(như trên)― cùng với vị tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt mānatta―(như trên)― cùng với vị tỳ khưu thực hành 
mānatta―(như trên)― cùng với vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên 
cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi 
không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngồi chung một 
chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi 
kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường 
kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không 
nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên 
mặt đất.  
 

22. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị hành parivāsa mà ban 
cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt 
mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) không phải là hành 
sự và không nên thực hành.”  
 

Dứt chín mươi bốn phận sự của vị hành parivāsa. 
 

***** 
 

23. Khi ấy, đại đức Upāli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upāli đã nói với đức Thế Tôn rằng: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu hành parivāsa có 
bao nhiêu sự đứt đêm?” - “Này Upāli, vị tỳ khưu hành parivāsa có ba sự đứt 
đêm: sự cư ngụ chung (với các hạng tỳ khưu đã nêu trong phần phận sự ở 
trên), sự cư ngụ tách rời (chỉ có một mình), sự không trình báo (cho các tỳ 
khưu vãng lai, v.v...). Này Upāli, đây là ba sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành 
parivāsa.”  
 

24. Vào lúc bấy giờ, có hội chúng tỳ khưu đông đảo tụ hội tại Sāvatthi. 
Các tỳ khưu hành parivāsa không thể hoàn thành hình phạt parivāsa. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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25. “Anujānāmi bhikkhave, parivāsaṃ nikkhipituṃ. Evañca pana 
bhikkhave nikkhipitabbo: Tena pārivāsikena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ 
paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Parivāsaṃ nikkhipāmī ’ti, nikkhitto hoti 
parivāso. ‘Vattaṃ nikkhipāmī ’ti, nikkhitto hoti parivāso ”ti.1  
 

26. Tena kho pana samayena sāvatthiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ2 
pakkamiṃsu. Na sakkonti3 pārivāsikā bhikkhū parivāsaṃ sodhetuṃ. 
Bhagavato4 etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

27. “Anujānāmi bhikkhave, parivāsaṃ samādiyituṃ.5 Evañca pana 
bhikkhave, samāditabbo:6 Tena pārivāsikena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ 
paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Parivāsaṃ samādiyāmī ’ti, samādinno hoti 
parivāso. ‘Vattaṃ samādiyāmī ’ti, samādinno hoti parivāso ”ti.1  
 

Pārivāsikavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

2. MŪLĀYA  
PAṬIKASSANĀRAHAVATTAṂ  

 
1. Tena kho pana samayena mūlāya paṭikassanārahā bhikkhū sādiyanti 

pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ 
sāmīcikammaṃ āsanābhihāraṃ seyyābhihāraṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ nahāne piṭṭhiparikammaṃ. Ye te 
bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā, te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma mūlāya paṭikassanārahā bhikkhū 
sādiyissanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ ―pe― 
nahāne piṭṭhiparikamman ”ti. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
mūlāya paṭikassanārahā bhikkhū sādiyanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ 
abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ ―pe― nahāne piṭṭhiparikamman ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti.  
 

3. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, mūlāya 
paṭikassanārahā bhikkhū sādiyissati pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhi-
vādanaṃ paccuṭṭhānaṃ ―pe― nahāne piṭṭhiparikammaṃ? Netaṃ 
bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha 
khvetaṃ bhikkhave, appasannānañceva appasādāya pasannānañca 
ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi:  

                                                   
1 hoti parivāso - Ma, PTS.    4 te bhikkhū bhagavato - Syā. 
2 tahiṃ tahiṃ - Syā.     5 samādātuṃ - Syā; samādituṃ - PTS.  
3 sakkonti - Syā.     6 samādiyitabbo - Ma.  
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25. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngưng hình phạt parivāsa. Và này các 
tỳ khưu, nên ngưng như vầy: Vị tỳ khưu hành parivāsa nên đi đến một vị tỳ 
khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: ‘Tôi ngưng hình phạt parivāsa.’ Hình phạt parivāsa đã được ngưng 
lại. ‘Tôi ngưng (thực hành) phận sự.’ Hình phạt parivāsa đã được ngưng lại.”  
 

26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Sāvatthi đã ra đi nơi này nơi nọ. Các tỳ 
khưu hành parivāsa có thể hoàn thành hình phạt parivāsa. Các vị tỳ khưu ấy 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

27. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ trì hình phạt parivāsa. Và này các 
tỳ khưu, nên thọ trì như vầy: Vị tỳ khưu hành parivāsa nên đi đến một vị tỳ 
khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: ‘Tôi thọ trì hình phạt parivāsa.’ Hình phạt parivāsa đã được thọ 
trì. ‘Tôi thọ trì phận sự.’ Hình phạt parivāsa đã được thọ trì.”  
 

Dứt phận sự của vị hành parivāsa. 
 

--ooOoo-- 
 

2. PHẬN SỰ CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG  
VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU:  

 
1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) 

ban đầu ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích 
hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu 
trong sạch. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, 
ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, ―(như trên)― sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu 
trong sạch?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu ưng thuận sự đảnh lễ, 
sự đứng dậy, ―(như trên)― sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong 
sạch, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: “―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, tại sao các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại 
ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, ―(như trên)― sự kỳ cọ lưng trong khi 
tắm của các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
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4. “Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sāditabbaṃ 
pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ 
sāmīcikammaṃ āsanābhihāraṃ seyyābhihāraṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ nahāne piṭṭhiparikammaṃ. Yo 
sādiyeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

5. Anujānāmi bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahānaṃ bhikkhūnaṃ 
mithu yathābuḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ ―pe― nahāne piṭṭhi-
parikammaṃ.  
 
 

6. Anujānāmi bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahānaṃ bhikkhūnaṃ 
pañca yathābuḍḍhaṃ: uposathaṃ, pavāraṇaṃ, vassikasāṭikaṃ, onojanaṃ, 
bhattaṃ.1  
 
 

7. Tena hi bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ 
paññāpessāmi yathā mūlāya paṭikassanārahehi bhikkhūhi vattitabbaṃ. 
Mūlāya paṭikassanārahena bhikkhave, bhikkhunā sammā vattitabbaṃ. 
Tatrāyaṃ sammā vattanā:  
 
 

8. Na upasampādetabbaṃ, na nissayo dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpe-
tabbo, na bhikkhunovādakasammuti sāditabbā, sammatenāpi bhikkhuniyo 
na ovaditabbā, yāya āpattiyā2 mūlāya paṭikassanāraho kato hoti3 saṅghena sā 
āpatti na āpajjitabbā, aññā vā tādisikā, tato vā pāpiṭṭhatarā, kammaṃ na 
garahitabbaṃ, kammikā na garahitabbā, na pakatattassa bhikkhuno 
uposatho ṭhapetabbo, na pavāraṇā ṭhapetabbā, na savacanīyaṃ kātabbaṃ, 
na anuvādo paṭṭhapetabbo, na okāso kāretabbo, na codetabbo, na sāretabbo, 
na bhikkhūhi4 sampayojetabbaṃ.  
 
 

9. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā pakatattassa 
bhikkhuno purato gantabbaṃ, na purato nisīditabbaṃ, yo hoti saṅghassa 
āsanapariyanto seyyāpariyanto vihārapariyanto so tassa padātabbo, tena ca 
so sāditabbo.  
 
 

10. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā pakatattena 
bhikkhunā puresamaṇena vā pacchāsamaṇena vā kulāni upasaṅkami-
tabbāni, na āraññikaṅgaṃ samādiyitabbaṃ,5 na piṇḍapātikaṅgaṃ 
samādiyitabbaṃ,5 na ca tappaccayā piṇḍapāto nīharāpetabbo ‘mā maṃ 
jāniṃsū ’ti.  

                                                   
1 bhattañca - Syā.     4 na bhikkhū bhikkhūhi - Syā.  
2 yāya āpattiyā saṅghena - Ma, PTS.    5 samādātabbaṃ - Ma;  
3 paṭikassanāraho hoti - Syā.       samāditabbaṃ - Syā.  
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4. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động 
thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ 
khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

5. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, ―(như trên)― 
việc kỳ cọ lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu với nhau được tính theo thâm niên.  
 
 

6. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  
 
 

7. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, các tỳ khưu xứng đáng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu nên thực hành theo như thế. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu nên thực 
hành phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là:  
 
 

8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng 
dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, vị xứng 
đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu đã được hội chúng thực hiện với tội 
nào thì không nên tái phạm tội ấy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, 
không nên đình chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, 
không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không 
nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.  
 
 

9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên đi phía trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong 
sạch. Nên cho vị ấy chỗ ngồi cuối cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng 
của hội chúng, và vị ấy nên ưng thuận việc ấy.  
 
 

10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên đi đến các gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi 
trước hoặc làm Sa-môn theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở 
trong rừng, không nên thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do 
đó mà cho người đem lại vật thực (nghĩ rằng): ‘Chớ để họ biết về mình.’  
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11. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā 
āvāsā abhikkhuko1 āvāso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. 
Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā 
abhikkhuko1 anāvāso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na 
bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā 
abhikkhuko1 āvāso vā anāvāso vā gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra 
antarāyā.  
 
 

12. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā 
anāvāsā abhikkhuko āvāso gantabbo ―pe― Na ... sabhikkhukā anāvāsā 
abhikkhuko anāvāso gantabbo ―pe― Na ... abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā 
gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  
 
 

13. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā 
āvāsā vā anāvāsā vā abhikkhuko āvāso gantabbo ―pe― Na ... abhikkhuko 
anāvāso gantabbo ―pe― Na ... abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo, 
aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  
 
 

14. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā 
āvāsā sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, 
aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na ... sabhikkhuko anāvāso gantabbo 
―pe― Na ... sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  
 
 

15. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā 
anāvāsā sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, 
aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na ... sabhikkhuko anāvāso gantabbo 
―pe― Na ... sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  
 
 

16. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā 
āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā. Na ... sabhikkhuko 
anāvāso gantabbo ―pe― Na ... sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo 
yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā, aññatra pakatattena, aññatra antarāyā.  
 
 

17. Gantabbo bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā 
sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko āvāso yatthassu bhikkhū samāna-
saṃvāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti. ―pe― sabhikkhuko 
anāvāso ―pe― sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā ―pe―  

                                                   
1 sabhikkhuko - PTS. 
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11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm.  

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không 
có tỳ khưu ―(như trên)― không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không 
có tỳ khưu ―(như trên)― không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là 
chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm.  

13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chỗ trú không có tỳ khưu ―(như trên)― không nên đi đến nơi không phải là 
chỗ trú không có tỳ khưu ―(như trên)― không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm.  

14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. ―(như trên)― không nên đi đến nơi không phải 
là chỗ trú có tỳ khưu ―(như trên)― không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm.  

15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ 
khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị 
tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. ―(như trên)― không nên đi đến 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu ―nt― không nên đi đến chỗ trú hoặc 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm.  

16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. ―(như trên)― 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu ―(như trên)― không 
nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu 
ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, 
trừ phi có nguy hiểm.  

17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ ―(như trên)― nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu ―(như trên)― chỗ 
trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu ―(như trên)―  
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18. Gantabbo bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā 
sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko āvāso yatthassu bhikkhū samāna-
saṃvāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti. ―pe― sabhikkhuko 
anāvāso ―pe― sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā ―pe―  
 
 
 

19. Gantabbo bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā 
sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso yatthassu bhikkhū 
samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti. ―pe― sabhikkhuko 
anāvāso ―pe― sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā yatthassu bhikkhū 
samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
 
 
 

20. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā pakatattena 
bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne āvāse vatthabbaṃ, na ekacchanne anāvāse 
vatthabbaṃ, na ekacchanne āvāse vā anāvāse vā vatthabbaṃ, pakatattaṃ 
bhikkhuṃ disvā āsanā vuṭṭhātabbaṃ, pakatatto bhikkhu āsanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhunā saddhiṃ ekāsane nisīditabbaṃ, na 
nīce āsane nisinne ucce āsane nisīditabbaṃ, na chamāya nisinne āsane 
nisīditabbaṃ, na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ, na nīce caṅkame caṅkamante 
ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ, na chamāya caṅkamante caṅkame 
caṅkamitabbaṃ. Na bhikkhave, mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā 
pārivāsikena bhikkhunā saddhiṃ ―pe― mūlāya paṭikassanārahena 
buḍḍhatarena bhikkhunā saddhiṃ ―pe― mānattārahena bhikkhunā 
saddhiṃ ―pe― mānattacārikena bhikkhunā saddhiṃ ―pe― abbhānārahena 
bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne āvāse vatthabbaṃ, na ekacchanne anāvāse 
vatthabbaṃ, na ekacchanne āvāse vā anāvāse vā vatthabbaṃ, na ekāsane 
nisīditabbaṃ, na nīce āsane nisinne ucce āsane nisīditabbaṃ, na chamāya 
nisinne āsane nisīditabbaṃ, na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ, na nīce 
caṅkame caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ, na chamāya 
caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.  
 
 
 

21. Mūlāya paṭikassanārahacatuttho ce bhikkhave, parivāsaṃ dadeyya, 
mūlāya paṭikasseyya, mānattaṃ dadeyya, tabbīso1 abbheyya, akammaṃ2 na 
ca karaṇīyan ”ti.  
 
 
 

Mūlāya paṭikassanārahavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 taṃvīso - Ma; vīso - PTS.     2 akammaṃ taṃ - Syā. 
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18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến 
nội trong ngày nay.’ ―(như trên)― nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
―nt― chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu ―(như trên)―  
 

19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú 
có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có 
thể đi đến nội trong ngày nay.’ ―(như trên)― nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu ―(như trên)― chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: ‘Ta có thể đi đến nội 
trong ngày nay.’  
 

20. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu cùng với vị tỳ khưu trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng 
một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một 
mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng 
một mái che. Khi thấy vị tỳ khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ 
khưu trong sạch nên được mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi 
với vị tỳ khưu trong sạch, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở 
chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, 
không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh 
hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi 
kinh hành ở trên mặt đất. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu cùng với vị tỳ khưu hành parivāsa ―(như trên)― 
cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu thâm niên 
hơn ―(như trên)― cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mānatta ―(như 
trên)― cùng với vị tỳ khưu thực hành mānatta ―(như trên)― cùng với vị tỳ 
khưu xứng đáng sự giải tội không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái 
che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che, không nên ngồi chung một chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao 
(khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) 
ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, 
không nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh 
hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành 
(trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt đất.  
 

21. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà 
giải tội, (như thế) không phải là hành sự và không nên thực hành.”  
 
Dứt phận sự của vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  

 
--ooOoo-- 




