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PĀRIVĀSIKAMŪLĀYA  
PAṬIKASSANĀ  

 
1. So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukka-

visaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So bhikkhūnaṃ ārocesi: “Ahaṃ āvuso ekaṃ 
āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So 
’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāha-
paṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ 
adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassatu. Evaṃ ca 
pana bhikkhave, mūlāya1 paṭikassitabbo: Tena bhikkhave, udāyinā 
bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ―pe― evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ 
bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāha-
paṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya 
pañcāhaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ bhante saṅghaṃ 
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yācāmī ’ti.  
 
 
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

3. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāha-
parivāsaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ adāsi. So 
parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikasseyya. Esā ñatti.  

                                                   
1 mūlāya - iti saddo PTS potthake na dissate. 
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VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU  
CỦA VỊ HÀNH PARIVĀSA:  

 
1. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 

xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - 
“Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở 
dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu; 
vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 
 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, ―(như 
trên)― và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Bạch các ngài, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa năm 
ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. 
Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi 
đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu.’  
 
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 
 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
 
 
 

3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udāyi. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên cho tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāha-
parivāsaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ adāsi. So 
parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Saṅgho udāyiṃ 
bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassati. Yassāyasmato khamati udāyissa 
bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  

 
Paṭikassito saṅghena udāyī bhikkhu antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 

sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanā.1 Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Pārivāsikamūlāya paṭikassanā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

MĀNATTĀRAHAMŪLĀYA  
PAṬIKASSANĀ  

 
1. So parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji 

sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So bhikkhūnaṃ ārocesi: 
“Ahaṃ āvuso ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāha-
paṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya 
pañcāhaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So ’haṃ parivuttha-
parivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukka-
visaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā 

sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassatu.  

                                                   
1 mūlāya - Syā; mūlāya paṭikassanaṃ - PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udāyi. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Đại đức nào đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu của tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  

 
Tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 

phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị hành parivāsa.  
 

***** 
 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU  
CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG HÌNH PHẠT MĀNATTA:  

 
1. Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 

mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi 
đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình 
phạt mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, không có che giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu.  
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Evaṃ ca pana bhikkhave, mūlāya paṭikassitabbo: Tena bhikkhave, 
udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ 
paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya 
pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ 
parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ 
saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya 
mūlāya paṭikassi. So ’haṃ parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ 
āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ 
bhante saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācāmī ’ti.  

 
Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  

 
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

 
3. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 

sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāha-
parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ adāsi. So parivasanto antarā ekaṃ 
āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ 
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yāci. Taṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So parivutthaparivāso 
mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikasseyya. Esā ñatti.  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 

sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. ―pe― So parivuttha-
parivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukka-
visaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Saṅgho udāyiṃ 
bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassati. Yassāyasmato khamati udāyissa 
bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
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Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay 
lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa năm ngày của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành 
parivāsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivāsa 
đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt mānatta, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn 
dở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu.’  
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy 
đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udāyi, dẫu 
còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ―(như 
trên)― Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội 
chúng đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Đại đức nào đồng ý việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu 
của tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên.  
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Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  

 

Paṭikassito saṅghena udāyī bhikkhu antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanā. Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Mānattārahamūlāya  
paṭikassanā niṭṭhitā.  

 
***** 

 
TIKĀPATTIMĀNATTAṂ  

 
1. So parivutthaparivāso bhikkhūnaṃ ārocesi: “Ahaṃ āvuso ekaṃ 

āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ ―pe― 
So ’haṃ parivutthaparivāso, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ 
chārattaṃ mānattaṃ detu. Evaṃ ca pana bhikkhave dātabbaṃ: Tena 
bhikkhave, udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ bhante ekaṃ 
āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So 
’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāha-
paṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ 
adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. 
Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So ’haṃ parivutthaparivāso mānattāraho 
antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. 
So ’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho antarā ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So 
’haṃ bhante parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ 
mānattaṃ yācāmī ’ti.  
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

3. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. ―pe― So parivuttha-
parivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yācati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ 
chārattaṃ mānattaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  

 

Tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu  
của vị xứng đáng hình phạt mānatta.  

 
***** 

 
HÌNH PHẠT MĀNATTA CỦA NHÓM BA TỘI:  

 
1. Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành, vị ấy đã kể lại cho các tỳ 

khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. ―(như trên)― Tôi đây có hình phạt parivāsa đã 
được hoàn thành, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn.  

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mānatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udāyi. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình 
phạt mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, tôi đây 
có hình phạt parivāsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt mānatta sáu đêm của ba tội.’  

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 

phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ―(như 
trên)― Vị ấy có hình phạt parivāsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội đến 
tỳ khưu Udāyi. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. ―pe― So parivuttha-
parivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yācati. Saṅgho 
udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ deti. 
Yassāyasmato khamati udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ 
mānattassa dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Dinnaṃ saṅghena udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ 
mānattaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Tikāpattimānattaṃ niṭṭhitaṃ.  
***** 

 
MĀNATTACĀRIKAMŪLĀYA  

PAṬIKASSANĀ  
 

1. So mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So bhikkhūnaṃ ārocesi: “Ahaṃ āvuso ekaṃ 
āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ ―pe― 
So ’haṃ mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya paṭikassitvā chārattaṃ 
mānattaṃ detu. Evaṃ ca pana bhikkhave, mūlāya paṭikassitabbo: Tena 
bhikkhave, udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo:  
 

‘Ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pañcāhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ bhante saṅghaṃ ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ 
yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pañcāhaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā 
ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So 
’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So 
’haṃ parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So ’haṃ bhante 
parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ 
yāciṃ.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ―(như 
trên)― Vị ấy có hình phạt parivāsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng ban cho hình phạt 
mānatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udāyi. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udāyi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên.  

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  
Hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội đã được hội chúng ban cho tỳ 

khưu Udāyi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.’”  

Dứt hình phạt mānatta của nhóm ba tội.  
***** 

 
VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU  

CỦA VỊ THỰC HÀNH MĀNATTA:  
 

1. Lúc đang thực hành mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội 
là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày. ―(như trên)― Lúc đang thực hành mānatta, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu, rồi ban cho hình phạt mānatta sáu đêm. Và này các tỳ 
khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân 
các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nói như vầy:  

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở 
dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã 
đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và 
xứng đáng hình phạt mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Tôi 
đây có hình phạt parivāsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội.  
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Tassa me saṅgho tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ adāsi. So 
’haṃ mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ bhante saṅghaṃ antarā ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yācāmī ’ti.  
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

3. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. ―pe― So parivuttha-
parivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yāci. Saṅgho 
udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ adāsi. So 
mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikasseyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. ―pe― So mānattaṃ 
caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Saṅgho udāyiṃ 
bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassati. Yassāyasmato khamati udāyissa 
bhikkhuno ―pe― mūlāya paṭikassanaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Paṭikassito saṅghena udāyī bhikkhu antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā mūlāya paṭikassanā. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī, 
evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 

4. Evaṃ ca pana bhikkhave, chārattaṃ mānattaṃ dātabbaṃ: Tena 
bhikkhave, udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ―pe― evamassa 
vacanīyo:  
 

‘Ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. ―pe― Taṃ maṃ saṅgho ―pe― mūlāya paṭikassi. So ’haṃ 
parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. ―pe― Taṃ maṃ saṅgho ―pe― mūlāya 
paṭikassi. ―pe― So ’haṃ bhante parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ 
āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho tissannaṃ 
āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ adāsi. So ’haṃ mānattaṃ caranto antarā 
ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. ―pe― 
So ’haṃ bhante saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ yācāmī ’ti.  
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Hội chúng đã cho hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc 
đang thực hành mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi 
đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu.’  

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 

phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ―(như 
trên)― Vị ấy có hình phạt parivāsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt mānatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udāyi. Lúc đang thực hành 
mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udāyi, dẫu 
còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Đây là lời đề nghị.  

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ―(như 
trên)― Lúc đang thực hành mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một 
tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Đại đức nào đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu ―(như trên)― của tỳ 
khưu Udāyi, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  
Tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 

phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’  

4. Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt mānatta sáu đêm như vầy: 
Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, ―(như trên)― và 
nên nói như vầy:  

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. ―(như trên)― Hội chúng đã đưa tôi đây ―(như trên)― về lại 
(hình phạt) ban đầu ―(như trên)― Tôi đây có hình phạt parivāsa đã được 
hoàn thành và xứng đáng hình phạt mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. ―(như trên)― 
Hội chúng đã đưa tôi đây ―(như trên)― về lại (hình phạt) ban đầu ―(như 
trên)― Tôi đây có hình phạt parivāsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã cho hình 
phạt mānatta sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc đang thực hành mānatta, 
dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. ―(như trên)― Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu.’  
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Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ―pe― chārattaṃ 

mānattaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho udāyissa bhikkhuno 
―pe― chārattaṃ mānattaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. ―pe― Saṅgho udāyissa bhikkhuno chārattaṃ 
mānattaṃ deti ―pe―  

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  

 

Dinnaṃ saṅghena udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Mānattacārikamūlāya paṭikassanā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

ABBHĀNĀRAHAMŪLĀYA  
PAṬIKASSANĀ  

 
1. So ciṇṇamānatto abbhānāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji 

sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So bhikkhūnaṃ ārocesi: 
“Ahaṃ āvuso ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāha-
paṭicchannaṃ ―pe― So ’haṃ ciṇṇamānatto abbhānāraho antarā ekaṃ 
āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ, kathaṃ nu 
kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassitvā 
chārattaṃ mānattaṃ detu. Evaṃ ca pana bhikkhave, mūlāya paṭikassitabbo: 
―pe― Evaṃ ca pana bhikkhave, chārattaṃ mānattaṃ dātabbaṃ. ―pe―  
 

Dinnaṃ saṅghena udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Abbhānārahamūlāya  
paṭikassanā niṭṭhitā.  

 

***** 
 

MŪLĀYA PAṬIKASSITASSA  
ABBHĀNAṂ  

  
1. So ciṇṇamānatto bhikkhūnaṃ ārocesi: “Ahaṃ āvuso ekaṃ āpattiṃ 

āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. ―pe― So ’haṃ 
ciṇṇamānatto, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
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Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này ―nt― 

thỉnh cầu hội chúng hình phạt mānatta sáu đêm ―nt― Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho tỳ khưu Udāyi ―nt― hình 
phạt mānatta sáu đêm ―(như trên)― Đây là lời đề nghị.  

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. ―nt― Hội chúng ban cho 
hình phạt mānatta sáu đêm ―nt― đến tỳ khưu Udāyi. ―(như trên)―  

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)― 
Hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 

che dấu, đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị thực hành mānatta.  
 

***** 
 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU  
CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG SỰ GIẢI TỘI:  

 
1. Với hình phạt mānatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu 

còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ―nt― Với hình 
phạt mānatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu; vậy tôi nên 
thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu, rồi ban cho hình phạt mānatta sáu đêm. Và này các tỳ 
khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: ―(như trên)― Và này các 
tỳ khưu, nên ban cho hình phạt mānatta như vầy: ―(như trên)―  

Hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu  
của vị xứng đáng sự giải tội.  

 

***** 
 

VIỆC GIẢI TỘI CỦA VỊ  
ĐƯỢC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 

 
1. Với hình phạt mānatta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 

rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày. ―(như trên)― Tôi đây có hình phạt mānatta đã 
được hoàn tất, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
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“Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbhetu. Evaṃ ca pana 
bhikkhave abbhetabbo: Tena bhikkhave, udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ―pe― evamassa vacanīyo:  

 
‘Ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 

pañcāhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya 
pañcāhaparivāsaṃ adāsi.  

 
So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 

sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. 
Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.  

 
So ’haṃ parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ 

sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So ’haṃ parivuttha-
parivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yāciṃ. Tassa 
me saṅgho tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ adāsi.  

 
So ’haṃ mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 

sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. 
Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So ’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ yāciṃ. 
Tassa me saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ adāsi.  

 
So ’haṃ ciṇṇamānatto abbhānāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ 

sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So ’haṃ saṅghaṃ antarā 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ 
mānattaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ adāsi. So ’haṃ bhante 
ciṇṇamānatto saṅghaṃ abbhānaṃ yācāmī ’ti.1  

 
Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  

                                                   
1 abbhānaṃ yācāmi - Syā.  
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- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội cho tỳ khưu 
Udāyi. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, ―(như trên)― và nên nói như vầy:  
 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây.  
 

Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu.  
 

Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivāsa 
đã được hoàn thành, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mānatta sáu 
đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội 
đến tôi đây.  
 

Lúc đang thực hành mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội 
là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mānatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu đến tôi đây, dẫu còn dở dang.  
 

Với hình phạt mānatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che 
giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng 
đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu đến tôi đây, dẫu còn dở dang. Bạch các 
ngài, tôi đây có hình phạt mānatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội.’  
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
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2. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāha-
parivāsaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ adāsi.  
 
 

So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci. Saṅgho udāyiṃ 
bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi.  
 
 

So parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañceta-
nikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci. 
Saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So parivutthaparivāso saṅghaṃ 
tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno 
tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ mānattaṃ adāsi.  
 
 

So mānattaṃ caranto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukka-
visaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci. Saṅgho udāyiṃ 
bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ yāci. 
Saṅgho udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ adāsi.  
 
 

So ciṇṇamānatto abbhānāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ apaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci. 
Saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukka-
visaṭṭhiyā apaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So saṅghaṃ antarā ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ 
yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā apaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ adāsi. 
 
 

 So ciṇṇamānatto saṅghaṃ abbhānaṃ yācati. Yadi saṅghassa patta-
kallaṃ, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheyya. Esā ñatti.  
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2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udāyi.  
 

Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu.  
 

Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt parivāsa 
đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mānatta sáu 
đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt mānatta sáu đêm của ba tội 
đến tỳ khưu Udāyi.  
 

Lúc đang thực hành mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mānatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho tỳ 
khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu.  
 

Với hình phạt mānatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã ban cho tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, hình phạt 
mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu.  
 

Vị ấy có hình phạt mānatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng sự 
giải tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho 
tỳ khưu Udāyi. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. ―pe― So ciṇṇa-
mānatto saṅghaṃ abbhānaṃ yācati. Saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheti. 
Yassāyasmato khamati udāyissa bhikkhuno abbhānaṃ, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Abbhito saṅghena udāyī bhikkhu. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Mūlāya paṭikassita-abbhānaṃ.  
 

***** 
 

PAKKHAPAṬICCHANNAPARIVĀSO  
 

1. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī ekaṃ āpattiṃ āpanno hoti 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So bhikkhūnaṃ 
ārocesi: “Ahaṃ āvuso ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pakkhapaṭicchannaṃ, kathaṃ nukho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

“Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ detu. 
Evaṃ ca pana bhikkhave dātabbo: Tena bhikkhave, udāyinā bhikkhunā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā ―pe― evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ bhante ekaṃ 
āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So 
’haṃ bhante saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ yācāmī ’ti. Dutiyampi yācitabbo. 
Tatiyampi yācitabbo.  
 

2. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkha-
parivāsaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho udāyissa bhikkhuno 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkha-
parivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkha-
parivāsaṃ yācati. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ deti. Yassāyasmato 
khamati udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsassa dānaṃ. So tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ―(như 
trên)― Vị ấy có hình phạt mānatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udāyi. Đại đức nào đồng ý sự giải 
tội cho tỳ khưu Udāyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu Udāyi đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 

Việc giải tội của vị được đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  
 

***** 
 

HÌNH PHẠT PARIVĀSA CỦA TỘI CHE GIẤU NỬA THÁNG:  
 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố 
ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các 
đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udāyi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, ―(như trên)― và nên nói 
như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu nửa tháng. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
nửa tháng.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udāyi. Đây là 
lời đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa 
nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ 
khưu Udāyi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt parivāsa nửa tháng 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu 
Udāyi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
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Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Dinno saṅghena udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāso. Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Pakkhapaṭicchannaparivāso.  
 

***** 
 

PAKKHAPĀRIVĀSIKAMŪLĀYA  
PAṬIKASSANAṂ  

 
1. So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukka-

visaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So bhikkhūnaṃ ārocesi:  
 
 

“Ahaṃ āvuso ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pakkhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkha-paṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya 
pakkhaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ, kathaṃ nu kho mayā 
paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassitvā 
purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ detu. Evañca pana bhikkhave, 
mūlāya paṭikassitabbo: Tena bhikkhave, udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo:  

 
 

‘Ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pakkhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhaparivāsaṃ 
adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ bhante saṅghaṃ antarā 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yācāmī ’ti.  
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  
 

Hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udāyi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 

Hình phạt parivāsa của tội che giấu nửa tháng.  
 

***** 
 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU  
CỦA VỊ HÀNH PARIVĀSA NỬA THÁNG:  

 
1. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 

xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng:  
 

- “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày, rồi hãy ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với 
tội trước đây. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như 
vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy:  
 

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày.’  
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 1             Samuccayakkhandhakaṃ 

 234

3. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkha-
parivāsaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ adāsi. So 
parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikasseyya. 
Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkha-
parivāsaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ adāsi. So 
parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Saṅgho 
udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassati. Yassāyasmato khamati udāyissa 
bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāha-
paṭicchannāya mūlāya paṭikassanā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Paṭikassito saṅghena udayī bhikkhū antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassanā. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Pakkhapārivāsikamūlāya  
paṭikassanā niṭṭhitā.  

 

***** 
 

SAMODHĀNAPARIVĀSO  
 

1. Evaṃ ca pana bhikkhave, purimāya āpattiyā samodhānaparivāso 
dātabbo: Tena bhikkhave, udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā 
―pe― evamassa vacanīyo:  
 

‘Ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pakkhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya 
pakkhaparivāsaṃ adāsi.  
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3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udāyi. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Đây là lời đề nghị.  

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udāyi. Lúc đang hành parivāsa, dầu ở vào giai đoạn nửa 
chừng, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
Hội chúng đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Đại đức nào 
đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày của tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên.  

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  
Tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 

phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.’”  
 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu  
của vị hành parivāsa nửa tháng.  

 

***** 
 

HÌNH PHẠT PARIVĀSA KẾT HỢP:  
 

1. Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với tội 
trước đây như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udāyi ấy nên đi đến hội chúng, 
―(như trên)― và nên nói như vầy:  

‘Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây.  
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So ’haṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So ’haṃ saṅghaṃ antarā ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So ’haṃ bhante 
saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ yācāmī ’ti.  
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 

2. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkha-
parivāsaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ adāsi. So 
parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci. Saṅgho 
udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāsaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho udāyissa 
bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ dadeyya. 
Esā ñatti.  
 

3. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ udāyī bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pakkhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkha-
parivāsaṃ yāci. Saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ adāsi. So 
parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pañcāhapaṭicchannaṃ. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya 
sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci. Saṅgho 
udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā 
pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassi. So saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāsaṃ yācati. Saṅgho udāyissa bhikkhuno antarā ekissā 
āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya purimāya 
āpattiyā samodhānaparivāsaṃ deti. Yassāyasmato khamati udāyissa 
bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāha-
paṭicchannāya purimāya āpattiyā samodhānaparivāsassa dānaṃ, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
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Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày.’  
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udāyi. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, hình phạt 
parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày. Đây là lời đề nghị.  
 

3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udāyi. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất 
tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở 
dang, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  
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Dinno saṅghena udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī 
’”ti.  
 

Samodhānaparivāso niṭṭhito.  
 

***** 
 

MĀNATTĀRAHA MŪLĀYA  
PAṬIKASSANĀDI  

 
1. So parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji 

sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ. So bhikkhūnaṃ 
ārocesi:  
 

“Ahaṃ āvuso ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ 
pakkhapaṭicchannaṃ. ―pe― So ’haṃ parivutthaparivāso mānattāraho 
antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāha-
paṭicchannaṃ, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya paṭikassitvā 
purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ detu.  
 

Evañca pana bhikkhave, mūlāya paṭikassitabbo: ―pe―  
 

Evañca pana bhikkhave, purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo: 
―pe―  
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

3. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. ―pe― Saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā 
ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya mūlāya 
paṭikassitvā purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ deti. Yassāyasmato 
khamati ―pe― so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Dinno saṅghena udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā 
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī 
’”ti.  
 

Mānattārahamūlāya  
paṭikassanādi niṭṭhito.  

 

***** 
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Hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’”  
 

Dứt hình phạt parivāsa kết hợp.  
 

***** 
 

VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU, V.V...  
CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG HÌNH PHẠT MĀNATTA:  

 
 1. Với hình phạt parivāsa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 

mānatta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng:  
 

- “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng. ―(như trên)― Với hình phạt parivāsa đã được hoàn 
thành và xứng đáng hình phạt mānatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày; vậy tôi nên 
thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày, rồi hãy ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với 
tội trước đây.  
 

Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: ―nt―  
 

Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước 
đây như vầy: ―(như trên)―  
 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

3. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. ―(như trên)― Hội 
chúng đưa tỳ khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu năm ngày và ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp với tội trước đây. Đại đức nào đồng ý ―(như trên)― xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  
 

Hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự 
cố ý, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’”  
 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, v.v...  
của vị xứng đáng hình phạt mānatta.  

 

***** 




