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CIRAPAṬICCHANNA- 
AGGHASAMODHĀNAPARIVĀSO  

 
1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sambahulā saṅghādisesā 

āpattiyo āpanno hoti: ekā āpatti ekāhapaṭicchannā, dve āpattiyo dvīha-
paṭicchannāyo,1 tisso āpattiyo tīhapaṭicchannāyo,1 catasso āpattiyo catūha-
paṭicchannāyo,1 pañca āpattiyo pañcāhapaṭicchannāyo,1 cha āpattiyo 
chāhapaṭicchannāyo,1 satta āpattiyo sattāhapaṭicchannāyo, aṭṭha āpattiyo 
aṭṭhāhapaṭicchannāyo, nava āpattiyo navāhapaṭicchannāyo, dasa āpattiyo 
dasāhapaṭicchannāyo.  
 
 

2. So bhikkhūnaṃ ārocesi: “Ahaṃ āvuso sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ: ekā āpatti ekāhapaṭicchannā, ―pe― dasa āpattiyo 
dasāhapaṭicchannāyo, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Tena hi bhikkhave, saṅgho tassa bhikkhuno tāsaṃ 
āpattīnaṃ yā āpattiyo sabbacirapaṭicchannāyo tāsaṃ agghena samodhāna-
parivāsaṃ detu. Evaṃ ca pana bhikkhave dātabbo: Tena bhikkhave, 
bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ―pe― 
evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ bhante sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ: 
ekā āpatti ekāhapaṭicchannā ―pe― dasa āpattiyo dasāhapaṭicchannāyo. So 
’haṃ bhante saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ yā āpattiyo sabbacirapaṭicchannāyo 
tāsaṃ agghena samodhānaparivāsaṃ yācāmī ’ti.  
 
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 
 
 

3. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajji: ekā āpatti ekāhapaṭicchannā, ―pe― dasa 
āpattiyo dasāhapaṭicchannāyo. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ yā āpattiyo 
sabbacirapaṭicchannāyo tāsaṃ agghena samodhānaparivāsaṃ yācati.  
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ 
āpattīnaṃ yā āpattiyo sabbacirapaṭicchannāyo tāsaṃ agghena 
samodhānaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajji: ekā āpatti ekāhapaṭicchannā, ―pe― dasa 
āpattiyo dasāhapaṭicchannāyo.2 So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ yā āpattiyo 
sabbacirapaṭicchannāyo tāsaṃ agghena samodhānaparivāsaṃ yācati.―  

                                                   
1 ochannā - PTS, ito paraṃ sabbattha eseva nayo.   2 paṭicchannā - Sīmu. 
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HÌNH PHẠT PARIVĀSA KẾT HỢP VỚI GIÁ TRỊ  
CỦA TỘI CHE GIẤU DÀI NGÀY:  

 
1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm nhiều tội saṅghādisesa: một 

tội đã được che giấu một ngày, hai tội đã được che giấu hai ngày, ba tội đã 
được che giấu ba ngày, bốn tội đã được che giấu bốn ngày, năm tội đã được 
che giấu năm ngày, sáu tội đã được che giấu sáu ngày, bảy tội đã được che 
giấu bảy ngày, tám tội đã được che giấu tám ngày, chín tội đã được che giấu 
chín ngày, mười tội đã được che giấu mười ngày.  
 
 

2. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
nhiều tội saṅghādisesa: một tội đã được che giấu một ngày, ―(như trên)― 
mười tội đã được che giấu mười ngày; 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 nên hội chúng hãy ban cho vị tỳ khưu ấy hình phạt parivāsa kết hợp với 
giá trị của những tội nào đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy. 
Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên 
đi đến hội chúng, ―(như trên)― và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã 
phạm nhiều tội saṅghādisesa: một tội đã được che giấu một ngày, ―(như 
trên)― mười tội đã được che giấu mười ngày. Bạch các ngài, những tội nào 
trong số các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa kết hợp với giá trị của những tội ấy.’  
 
 

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

3. 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. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội saṅghādisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
―(như trên)― mười tội đã được che giấu mười ngày. Những tội nào trong số 
các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa kết hợp với giá trị của những tội ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với giá trị của 
những tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Đây là lời đề nghị.  
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội saṅghādisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
―(như trên)― mười tội đã được che giấu mười ngày. Những tội nào trong số 
các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa kết hợp với giá trị của những tội ấy.― 
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Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ yā āpattiyo 
sabbacirapaṭicchannāyo tāsaṃ agghena samodhānaparivāsaṃ deti. 
Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ yā 
āpattiyo sabbacirapaṭicchannāyo tāsaṃ agghena samodhānaparivāsassa 
dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ yā āpattiyo 
sabbacirapaṭicchannāyo tāsaṃ agghena samodhānaparivāso. Khamati 
saṅghassa. tasmā tuṇhī. Emametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

Cirapaṭicchanna- 
agghasamodhānaparivāsaṃ niṭṭhitaṃ.  

 

***** 
 

DVEMĀSAPARIVĀSO  
 

1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo 
āpanno hoti dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa etadahosi: “Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ”ti. So saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo1 okkami: 
“Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa 
me etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsa-
paṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho 
ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me 
parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itarissāpi 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ’”ti.  
 

2. So bhikkhūnaṃ ārocesi: “Ahaṃ āvuso dve saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ’ti. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa lajji-
dhammo okkami: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsa-
paṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā 
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ti.― 

                                                   
1 lajjīdhammo - Ma. 
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Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với giá trị của những tội 
đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). 
Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với giá trị 
của những tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu 
tên (như vầy) 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)―  
 

Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa kết hợp với giá trị của những 
tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như 
vầy). 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 với giá trị  
của tội che giấu dài ngày. 

 

***** 
 

HÌNH PHẠT PARIVĀSA HAI THÁNG:  
 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được 
che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa 
đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã 
được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, pháp hổ thẹn đã 
xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?’ Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu 
hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
ta đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?’”  
 

2. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm hai 
tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của 
một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc 
đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội 
saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm 
hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng?― 
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So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti?  

 
3. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Tena hi bhikkhave, saṅgho tassa 

bhikkhuno itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
detu. Evaṃ ca pana bhikkhave dātabbo: Tena bhikkhave, bhikkhunā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ 
bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo:  

 
Ahaṃ bhante dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. 

Tassa me etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho 
ekissā āpattiyā dvemāsa paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me 
parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ti. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So ’haṃ bhante saṅghaṃ 
itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yācāmī ti.  

 
Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  

 
4. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu dve saṅghādisesā 

āpattiyo āpajji dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Ahaṃ 
kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me 
etadahosi: Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsa-
paṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ti. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ.―  
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Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng?’ Vậy tôi nên thực hành như thế nào?”  
 

3. 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 hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 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 hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất 
hiện ở tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. 
Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của 
một tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi 
đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?’ Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu 
hai tháng.  
 

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

4. 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. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một 
tội đã được che giấu hai tháng.―  
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Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itarissāpī āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
saṅgho itthannāmassa bhikkhuno itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajji dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Ahaṃ 
kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me 
etadahosi: Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsa-
paṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ti. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho 
ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me 
parivasantassa lajjidhammo okkami: Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itarissāpi 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ 
itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yācati. Saṅgho 
itthannāmassa bhikkhuno itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ deti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsassa dānaṃ, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno itarissāpi āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāso. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā tadupādāya dvemāsā parivasitabbā.  
 

***** 
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Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã 
xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho 
hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành 
parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả 
tội kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa 
hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy) 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)―  
 

Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa hai tháng.  
 

***** 
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DVEMĀSAPARIVĀSITABBAVIDHI  
 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ”ti. So 
saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yācati. 
Tassa saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
deti. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkamati:1 “Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: 
‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yāceyyan ’ti. So ’haṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā 
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itirissāpi āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya yāceyyan ’”ti. So saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho itarissāpi āpattiyā 
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ deti.  

 
Tena bhikkhave, bhikkhunā tadupādāya dvemāsā parivasitabbā.  

 
2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 

dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ āpattiṃ jānāti, ekaṃ āpattiṃ na jānāti. So 
saṅghaṃ yaṃ āpattiṃ jānāti tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ deti. So parivasanto itarampi āpattiṃ jānāti. Tassa evaṃ 
hoti: “Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo: 
ekaṃ āpattiṃ jāniṃ, ekaṃ āpattiṃ na jāniṃ. So ’haṃ saṅghaṃ yaṃ āpattiṃ 
jāniṃ, tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. 
Tassa me saṅgho tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ 
adāsi. So ’haṃ parivasanto itarampi āpattiṃ jānāmi. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ 
itarissāpi āpattiyā dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ”ti. So saṅghaṃ itarissāpi 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ deti.  

 
Tena bhikkhave, bhikkhunā tadupādāya dvemāsā parivasitabbā.  

 
3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 

dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ āpattiṃ sarati, ekaṃ āpattiṃ nassarati. So 
saṅghaṃ yaṃ āpattiṃ sarati tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ deti.  

                                                   
1 okkami - Ma, Syā. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1           Chương Tích Lũy Tội 

 263

CÁCH THỨC NÊN HÀNH PARIVĀSA HAI THÁNG:  
 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng. Vị ấy khởi ý như vầy: “Ta đã phạm hai tội 
saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của một tội 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn 
đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất 
hiện ở tôi đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?’” Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa hai tháng.  
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội vị ấy nhận biết, một tội vị ấy không nhận 
biết. Tội mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
parivāsa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang 
hành parivāsa, vị ấy nhận biết được tội kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm 
hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một tội ta đã nhận biết, một 
tội ta đã không nhận biết. Tội mà ta đã nhận biết, ta đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, ta đây nhận biết được 
luôn cả tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa hai tháng.  
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội vị ấy nhớ, một tội vị ấy không nhớ. Tội mà 
vị ấy nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của tội ấy 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa hai tháng 
của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
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So parivasanto itarampi āpattiṃ sarati. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ āpattiṃ sariṃ, 
ekaṃ āpattiṃ nassariṃ. So ’haṃ saṅghaṃ yaṃ āpattiṃ sariṃ, tassā āpattiyā 
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho tassā 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ 
parivasanto itarampi āpattiṃ sarāmi. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itarissāpi 
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ”ti.  
 
 

So saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ deti.  
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā tadupādāya dve māsā parivasitabbā.  
 
 
 
 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekāya āpattiyā nibbematiko, ekāya āpattiyā 
vematiko. So saṅghaṃ yāya āpattiyā nibbematiko tassā āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tassā āpattiyā 
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ deti.  
 

So parivasanto itarissāpi āpattiyā nibbematiko hoti. Tassa evaṃ hoti: 
“Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo: ekāya 
āpattiyā vematiko, ekāya āpattiyā nibbematiko. So ’haṃ saṅghaṃ yāya 
āpattiyā nibbematiko tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto itarissāpi āpattiyā 
nibbematiko. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsa-
paṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyan ”ti.  
 

So saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsa-
parivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya 
dvemāsaparivāsaṃ deti.  
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā tadupādāya dvemāsā parivasitabbā.  
 
 
 
 
 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekā āpatti jānaṃ paṭicchannā, ekā āpatti ajānaṃ 
paṭicchannā. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ deti.  
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Lúc đang hành parivāsa, vị ấy nhớ được luôn cả tội kia. Vị ấy nghĩ như 
vầy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một tội ta 
đã nhớ, một tội ta đã không nhớ. Tội mà ta đã nhớ, ta đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, ta đây nhớ được luôn cả 
tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?”  
 

Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa hai tháng.  
 
 
 
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội 
không nghi ngờ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của 
tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa hai 
tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Lúc đang hành parivāsa, vị ấy không còn nghi ngờ luôn cả tội kia. Vị ấy 
nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: 
một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội không nghi ngờ, ta đây 
đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của tội 
ấy đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, ta đây 
không còn nghi ngờ luôn cả tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?”  
 

Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa hai tháng.  
 
 
 
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có nhận biết, một tội đã 
được che giấu không nhận biết. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng 
đến vị ấy.  
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Tassa parivasantassa añño bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo 
dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī 
kukkuccako sikkhākāmo. So evaṃ vadeti: “Kiṃ ayaṃ āvuso bhikkhu 
āpanno? Kissāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti?  
 
 

Te evaṃ vadenti: “Ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajji 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekā āpatti jānaṃpaṭicchannā,1 ekā āpatti ajānaṃ-
paṭicchannā. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tāyo ayaṃ āvuso bhikkhu 
āpannā. Tāsānaṃ bhikkhu parivasatī ”ti.  
 
 

So evaṃ vadeti: “Yāyaṃ āvuso āpatti jānaṃpaṭicchannā dhammikaṃ 
tassā āpattiyā parivāsadānaṃ, dhammattā2 rūhati.3 Yā ca khvāyaṃ āvuso 
āpatti ajānaṃpaṭicchannā adhammikaṃ tassā āpattiyā parivāsadānaṃ, 
adhammattā na rūhati. Ekissā4 āvuso āpattiyā bhikkhu mānattāraho ”ti.  
 
 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekā āpatti saramānapaṭicchannā, ekā āpatti 
asaramānapaṭicchannā. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ deti.  
 
 

Tassa parivasantassa añño bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo 
dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī 
kukkuccako sikkhākāmo. So evaṃ vadeti: “Kiṃ ayaṃ āvuso bhikkhu 
āpanno? Kissāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti?  
 
 

Te evaṃ vadenti: “Ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajji 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekā āpatti saramānapaṭicchannā, ekā āpatti 
asaramānapaṭicchannā. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tāyo ayaṃ āvuso 
bhikkhu āpanno, tāsāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti.  
 
 

So evaṃ vadeti: “Yāyaṃ āvuso āpatti saramānapaṭicchannā dhammikaṃ 
tassā āpattiyā parivāsadānaṃ, dhammattā rūhati. Yā ca khvāyaṃ āvuso 
āpatti assaramānapaṭicchannā adhammikaṃ tassā āpattiyā parivāsadānaṃ, 
adhammattā na rūhati. Ekissā āvuso āpattiyā bhikkhu mānattāraho ”ti.  

                                                   
1 jānappaṭicchannā - Ma; jānapaṭicchannā - Syā, PTS.  3 ruhati - Ma, evaṃ sabbattha. 
2 dhammatā, adhammatā - Syā, evaṃ sabbattha.  4 etissā - Syā, PTS, evaṃ sabbattha. 
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Lúc vị ấy đang hành parivāsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành parivāsa?”  
 

Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
saṅghādisesa che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có nhận biết, một 
tội đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai 
tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu 
này hành parivāsa vì các tội ấy.”  
 

Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu có nhận 
biết, việc ban cho hình phạt parivāsa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại 
kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không nhận biết, việc 
ban cho hình phạt parivāsa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý 
không đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mānatta đối với một tội.”  
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có ghi nhớ, một tội đã 
được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa 
hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Lúc vị ấy đang hành parivāsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành parivāsa?”  
 

Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có ghi 
nhớ, một tội đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ 
khưu này hành parivāsa vì các tội ấy.”  
 

Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu có ghi nhớ, 
việc ban cho hình phạt parivāsa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết 
quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không ghi nhớ, việc ban 
cho hình phạt parivāsa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mānatta 
đối với một tội.”  
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7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekā āpatti nibbematikapaṭicchannā, ekā āpatti 
vematikapaṭicchannā. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ deti.  

 
Tassa parivasantassa añño bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo 

dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī 
kukkuccako sikkhākāmo. So evaṃ vadeti: “Kiṃ ayaṃ āvuso bhikkhu 
āpanno? Kissāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti?  

 
Te evaṃ vadenti: “Ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajji 

dvemāsapaṭicchannāyo: ekā āpatti nibbematikapaṭicchannā, ekā āpatti 
vemati vematikapaṭicchannā. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tāyo ayaṃ āvuso 
bhikkhu āpanno, tāsāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti.  

 
So evaṃ vadeti: “Yāyaṃ āvuso āpatti nibbematikapaṭicchannā, 

dhammikaṃ tassā āpattiyā parivāsadānaṃ, dhammattā rūhati. Yā ca 
khvāyaṃ āvuso āpatti vematikapaṭicchannā, adhammikaṃ tassā āpattiyā 
parivāsadānaṃ, adhammattā na rūhati. Ekissā āvuso āpattiyā bhikkhu 
mānattāraho ”ti.  

 
8. Tena kho samayena aññataro bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo 

āpanno hoti dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa etadahosi: “Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ”ti.  

 
So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsapari-

vāsaṃ yāci. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami: “Ahaṃ 
kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me 
etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchan-
nāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So ’haṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho 
dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāparivāsaṃ adāsi. Tassa 
me parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ1 yāceyyan ’”ti.  

 
So bhikkhūnaṃ ārocesi:  

                                                   
1 māsaṃ parivāsaṃ - Ma, PTS.  
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu không nghi ngờ, một tội đã 
được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai 
tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Lúc vị ấy đang hành parivāsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành parivāsa?”  
 

Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu không 
nghi ngờ, một tội đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của các tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ 
khưu này hành parivāsa vì các tội ấy.”  
 

Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu không nghi 
ngờ, việc ban cho hình phạt parivāsa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại 
kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu có nghi ngờ, việc ban 
cho hình phạt parivāsa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mānatta 
đối với một tội.”  
 

8. Này các tỳ khưu, có vị tỳ khưu nọ đã phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội 
saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?”  
 

Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã 
được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội 
saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành 
parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’”  
 

Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng:  
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“Ahaṃ kho āvuso dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So 
’haṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: Ahaṃ kho dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ti. So ’haṃ 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
yāciṃ. Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
itarampi māsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban 
”ti?  
 
 
 

9. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Tena hi bhikkhave, saṅgho tassa 
bhikkhuno dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi 
māsaparivāsaṃ detu. Evaṃ ca pana bhikkhave dātabbo: Tena bhikkhave, 
bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ―pe― evamassa vacanīyo:  
 
 
 
 

“Ahaṃ bhante dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. 
Tassa me etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So ’haṃ saṅghaṃ 
dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāciṃ. 
Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsa-
parivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: ‘Ahaṃ kho 
dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me 
etadahosi: Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsa-
paṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ti. So ’haṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
adāsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: Yannūnāhaṃ saṅghaṃ 
dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ 
yāceyyan ’ti. So ’haṃ bhante saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yācāmī ”ti.  
 
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
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- “Này các đại đức, tôi đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi 
đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội 
đã được che giấu hai tháng?’ Vậy tôi nên thực hành như thế nào?”  
 
 
 
 

9. 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 luôn cả tháng kia của hai 
tội đã được che giấu hai tháng đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, ―(như 
trên)― và nên nói như vầy:  
 
 
 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
tôi đây: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi 
đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
tôi đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội 
đã được che giấu hai tháng?’ Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng.”  
 
 

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

“Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajji dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsaparivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: Ahaṃ kho dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ti. So ’haṃ 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
yāciṃ. Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsa-parivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
itarampi māsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajji dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa etadahosi: ‘Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsaparivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: Ahaṃ kho dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ti. So ’haṃ 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
yāciṃ. Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
ekamāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa lajjidhammo okkami: 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
itarampi māsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yācati.― 
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10. 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. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  
 
 
 
 
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được 
che giấu hai tháng?’ Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: ‘Ta đã phạm hai 
tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?’ Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng.―  
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Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ deti. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa bhikkhuno dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
itarampi māsaparivāsassa1 dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāso.2 Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā purimaṃ upādāya dve māsā parivasitabbā.  
 

11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho dve saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ”ti. So 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ 
yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsa-
parivāsaṃ deti. Tassa parivasantassa lajjidhammo okkamati: “Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. Tassa me etadahosi: 
‘Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo. 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ ekamāsaparivāsaṃ yāceyyan ’ti. 
So ’haṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ ekamāsa-
parivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ ekamāsaparivāsaṃ adāsi. Tassa me parivasantassa 
lajjidhammo okkami: ‘Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yāceyyan ’”ti. So saṅghaṃ 
dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ 
yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi 
māsaparivāsaṃ deti.  
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā purimaṃ upādāya dve māsā parivasitabbā.  
 

12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ māsaṃ jānāti, ekaṃ māsaṃ na jānāti. So 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ jānāti 
taṃ māsaṃ parivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ jānāti taṃ māsaṃ parivāsaṃ deti. So 
parivasanto itarampi māsaṃ jānāti. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ māsaṃ jāniṃ, 
ekaṃ māsaṃ na jāniṃ. So ’haṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ jāniṃ, taṃ māsaṃ parivāsaṃ 
yāciṃ.― 

                                                   
1 itarampi māsaṃ parivāsassa - Ma, PTS; itarassapi māsaparivāsassa - Syā.  
2 itarampi māsaṃ parivāso - Ma, PTS; itaropi māsaparivāso - Syā.  
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Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý với 
việc ban cho hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che 
giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy) 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 luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa 
hai tháng.  
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội 
saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?” Vị ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa một tháng của hai tội 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn 
đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: ‘Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?’ Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt parivāsa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta 
đây: ‘Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia 
của hai tội đã được che giấu hai tháng?’” Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến vị ấy.  
 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa 
hai tháng.  
 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng vị ấy nhận biết, tháng kia vị ấy không 
nhận biết. Tháng mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt parivāsa tháng ấy, là tháng vị ấy nhận biết, của hai tội đã được 
che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, vị ấy nhận biết luôn cả 
tháng kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng: một tháng ta đã nhận biết, tháng kia ta đã không nhận biết. 
Tháng mà ta đã nhận biết, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa 
tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng.― 
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Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ 
māsaṃ jāniṃ, taṃ māsaṃ parivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto itarampi 
māsaṃ jānāmi. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yāceyyan ”ti. So saṅghaṃ 
dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ 
yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi 
māsa-parivāsaṃ deti.  
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā purimaṃ upādāya dve māsā parivasitabbā.  
 
 
 
 

13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ māsaṃ sarati, ekaṃ māsaṃ nassarati. So 
saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ sarati 
taṃ māsaṃ parivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ sarati taṃ māsaṃ parivāsaṃ deti. So 
parivasanto itarampi māsaṃ sarati. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho dve 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ māsaṃ sariṃ, 
ekaṃ māsaṃ nassariṃ. So ’haṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ sariṃ, taṃ māsaṃ parivāsaṃ yāciṃ. Tassa me 
saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ sariṃ, 
taṃ māsaṃ parivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto itarampi māsaṃ sarāmi. 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
itarampi māsaparivāsaṃ yāceyyan ”ti. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ deti.  
 
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā purimaṃ upādāya dve māsā parivasitabbā.  
 
 
 

14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ māsaṃ nibbematiko, ekaṃ māsaṃ vematiko. 
So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ 
nibbematiko taṃ māsaṃ parivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ nibbematiko taṃ māsaṃ parivāsaṃ 
deti. So parivasanto itarampi māsaṃ nibbematiko hoti. Tassa evaṃ hoti: 
“Ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo: ekaṃ 
māsaṃ nibbematiko, ekaṃ māsaṃ vematiko. So ’haṃ saṅghaṃ dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ nibbematiko, taṃ māsaṃ 
parivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ yaṃ māsaṃ nibbematiko taṃ māsaṃ parivāsaṃ adāsi. So 
’haṃ parivasanto itarampi māsaṃ nibbematiko. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ 
dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ 
yāceyyan ”ti.  
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Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa tháng ấy, là tháng ta đã nhận 
biết, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivāsa, ta đây nhận biết luôn cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?” Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa 
hai tháng.  
 
 
 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng vị ấy nhớ, tháng kia vị ấy không nhớ. 
Tháng mà vị ấy nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa tháng ấy 
của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa tháng ấy, là tháng vị ấy nhớ, của hai tội đã được che giấu hai tháng 
đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, vị ấy nhớ được tháng kia. Vị ấy nghĩ như 
vầy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một 
tháng ta đã nhớ, tháng kia ta đã không nhớ. Tháng mà ta đã nhớ, ta đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa tháng ấy của hai tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa tháng ấy, là tháng 
ta đã nhớ, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
parivāsa, ta đây nhớ được luôn cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?” Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa 
hai tháng.  
 
 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi ngờ. 
Tháng mà không nghi ngờ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa 
tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
parivāsa tháng ấy, là tháng không nghi ngờ, của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, vị ấy không còn nghi ngờ luôn cả 
tháng kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội saṅghādisesa đã được che 
giấu hai tháng: một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi ngờ. Tháng mà 
không nghi ngờ, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa tháng ấy 
của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa tháng ấy, là tháng không nghi ngờ, của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, ta đây không còn nghi ngờ luôn 
cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả 
tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng?”  
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So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ itarampi 
māsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ itarampi māsaparivāsaṃ deti.  
 
 

Tena bhikkhave, bhikkhunā purimaṃ upādāya dve māsā parivasitabbā.  
 
 
 
 

15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: eko māso jānapaṭicchanno, eko māso ajāna-
paṭicchanno. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ deti. Tassa parivasantassa añño 
bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo dhammadharo vinayadharo 
mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo. So evaṃ 
vadeti:  
 
 
 
 

“Kiṃ ayaṃ āvuso bhikkhu āpanno? Kissāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti? Te 
evaṃ vadenti: “Ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajji 
dvemāsapaṭicchannāyo: eko māso jānapaṭicchanno, eko māso ajāna-
paṭicchanno. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ 
dvemāsaparivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tāyo ayaṃ āvuso bhikkhu 
āpanno, tāsāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti. So evaṃ vadeti: “Yvāyaṃ āvuso 
māso jānapaṭicchanno, dhammikaṃ tassa māsassa parivāsadānaṃ, 
dhammattā rūhati. Yo ca khvāyaṃ āvuso māso ajānapaṭicchanno, 
adhammikaṃ tassa māsassa parivāsadānaṃ, adhammattā na rūhati. Ekassa1 
āvuso māsassa bhikkhu mānattāraho ”ti.  
 
 
 
 

16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: eko māso saramānapaṭicchanno, eko māso 
assaramāna2paṭicchanno. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ deti. Tassa 
parivasantassa añño bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo dhammadharo 
vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako 
sikkhākāmo. So evaṃ vadeti:  

                                                   
1 etassa - Syā, PTS, evaṃ sabbattha.     2 asaramāno - Sīmu. 
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Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa luôn cả tháng kia của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy.  
 
 

Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành parivāsa 
hai tháng.  
 
 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu có nhận biết, một tháng 
đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parivāsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành parivāsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy:  
 
 
 

- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành parivāsa?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu có nhận biết, một tháng đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành parivāsa vì các tội ấy.” Vị ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu có nhận biết, việc ban 
cho hình phạt parivāsa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. 
Này các đại đức, còn tháng nào đã được che giấu không nhận biết, việc ban 
cho hình phạt parivāsa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt mānatta 
đối với tội một tháng.”  
 
 
 
 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu có ghi nhớ, một tháng 
đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parivāsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành parivāsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy:  
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“Kiṃ ayaṃ āvuso bhikkhu āpanno? Kissāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti? Te 
evaṃ vadenti: “Ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajji 
dvemāsapaṭicchannāyo: eko māso saramānapaṭicchanno, eko māso 
assaramānapaṭicchanno. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tāyo ayaṃ āvuso 
bhikkhu āpanno, tāsāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti. So evaṃ vadeti: “Yvāyaṃ 
āvuso māso saramānapaṭicchanno, dhammikaṃ tassa māsassa parivāsa-
dānaṃ, dhammattā rūhati. Yo ca khvāyaṃ āvuso māso assaramāna-
paṭicchanno, adhammikaṃ tassa māsassa parivāsadānaṃ, adhammattā na 
rūhati. Ekassa āvuso māsassa bhikkhu mānattāraho ”ti.  
 
 

17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjati 
dvemāsapaṭicchannāyo: eko māso nibbematikapaṭicchanno, eko māso 
vematikapaṭicchanno. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho dvinnaṃ 
āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ deti. Tassa 
parivasantassa añño bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo dhammadharo 
vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako 
sikkhākāmo. So evaṃ vadeti:  
 
 

“Kiṃ ayaṃ āvuso bhikkhu āpanno? Kissāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti? Te 
evaṃ vadenti: “Ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo āpajji 
dvemāsapaṭicchannāyo: eko māso nibbematikapaṭicchanno, eko māso 
vematikapaṭicchanno. So saṅghaṃ dvinnaṃ āpattīnaṃ dvemāsa-
paṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho dvinnaṃ āpattīnaṃ 
dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi. Tāyo ayaṃ āvuso 
bhikkhu āpanno, tāsāyaṃ bhikkhu parivasatī ”ti. So evaṃ vadeti: “Yvāyaṃ 
āvuso māso nibbematikapaṭicchanno, dhammikaṃ tassa māsassa 
parivāsadānaṃ, dhammattā rūhati. Yo ca khvāyaṃ āvuso māso vematika-
paṭicchanno, adhammikaṃ tassa māsassa parivāsadānaṃ, adhammattā na 
rūhati. Ekassa āvuso māsassa bhikkhu mānattāraho ”ti.  
 

[Dvemāsaparivāsitabbavidhi niṭṭhitā.]  
 

***** 
 

SUDDHANTAPARIVĀSO  
 

1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpanno hoti. So1 āpattipariyantaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ na 
jānāti, āpattipariyantaṃ nassarati, rattipariyantaṃ nassarati, āpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So bhikkhūnaṃ ārocesi:  

                                                   
1 so - PTS potthake na dissate.  
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- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành parivāsa?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu có ghi nhớ, một tháng đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành parivāsa vì các tội ấy.” Vị ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu có ghi nhớ, việc ban cho 
hình phạt parivāsa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. Này các 
đại đức, còn tháng nào đã được che giấu không ghi nhớ, việc ban cho hình 
phạt parivāsa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không đem lại 
kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt mānatta đối với 
tội một tháng.”  

17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội saṅghādisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu không nghi ngờ, một 
tháng đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt parivāsa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành parivāsa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy:  

- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành parivāsa?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội saṅghādisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu không nghi ngờ, một tháng đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành parivāsa vì các tội ấy.” Vị ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu không nghi ngờ, việc ban 
cho hình phạt parivāsa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. 
Này các đại đức, còn tháng nào đã được che giấu có nghi ngờ, việc ban cho 
hình phạt parivāsa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt mānatta 
đối với tội một tháng.”  
 

[Dứt cách thức nên hành parivāsa hai tháng.] 
 

***** 
 

HÌNH PHẠT PARIVĀSA TỪ MỐC TRONG SẠCH:  
 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ phạm nhiều tội saṅghādisesa. Vị ấy 
không biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có 
nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã 
dấu). Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng:  
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“Ahaṃ āvuso sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ, āpatti-
pariyantaṃ na jānāmi, rattipariyantaṃ na jānāmi, āpattipariyantaṃ 
nassarāmi, rattipariyantaṃ nassarāmi, āpattipariyante vematiko, 
rattipariyante vematiko, kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

2. “Tena hi bhikkhave, saṅgho bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ suddhanta-
parivāsaṃ detu. Evañca pana bhikkhave dātabbo: Tena bhikkhave, saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ―pe― evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ bhante sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ, āpattipariyantaṃ na jānāmi, rattipariyantaṃ 
na jānāmi, āpattipariyante vematiko, rattipariyante vematiko. So ’haṃ 
bhante saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ suddhantaparivāsaṃ yācāmī ’ti.  
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 

3. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajji, āpattipariyantaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ na 
jānāti, āpattipariyantaṃ nassarati, rattipariyantaṃ nassarati, āpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ suddhanta-
parivāsaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa 
bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ suddhantaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajji, āpattipariyantaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ na 
jānāti, āpattipariyantaṃ nassarati, rattipariyantaṃ nassarati, āpattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ suddhanta-
parivāsaṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ 
suddhantaparivāsaṃ deti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
tāsaṃ āpattīnaṃ suddhantaparivāsassa dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ suddhanta-
parivāso. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 

4. Evaṃ ca kho1 bhikkhave, suddhantaparivāso dātabbo. Evaṃ parivāso 
dātabbo.  
 

5. Kathañca bhikkhave, suddhantaparivāso dātabbo?  
 

Āpattipariyantaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ na jānāti, āpattipariyantaṃ 
nassarati, rattipariyantaṃ nassarati, āpattipariyante vematiko, rattipariyante 
vematiko; suddhantaparivāso dātabbo.  

                                                   
1 evaṃ kho - Ma, PTS. 
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- “Này các đại đức, tôi đã phạm nhiều tội saṅghādisesa. Tôi không biết số 
lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số 
lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về 
số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu); 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 
parivāsa từ mốc trong sạch[*] của các tội ấy đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, ―(như trên)― và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiều 
tội saṅghādisesa. Tôi không biết số lượng của các tội, không biết số lượng 
của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng 
của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số 
lượng của các đêm (đã dấu). Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
parivāsa từ mốc trong sạch của các tội ấy.’  

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

3. 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. Vị tỳ khưu này tên (như 

vầy) đã phạm nhiều tội saṅghādisesa. Vị ấy không biết số lượng của các tội, 
không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, 
không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các 
tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu). Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch của các tội ấy. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parivāsa từ mốc trong 
sạch của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội saṅghādisesa. Vị ấy không biết số lượng của các tội, 
không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, 
không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các 
tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu). Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa từ mốc trong sạch của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). 
Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch 
của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy) 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)―  
Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch của các tội 

ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). 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, hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được 
ban cho như vầy, hình phạt parivāsa nên được ban cho như vầy.  
 

5. Và này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được 
ban cho thế nào?  

Vị không biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã 
dấu), không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã 
dấu), có nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các 
đêm (đã dấu) thì hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được ban cho.  
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Āpattipariyantaṃ jānāti, rattipariyantaṃ na jānāti, āpattipariyantaṃ 
sarati, rattipariyantaṃ nassarati, āpattipariyante nibbematiko, rattipariyante 
vematiko; suddhantaparivāso dātabbo.  
 

Āpattipariyantaṃ ekaccaṃ jānāti ekaccaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ na 
jānāti, āpattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati ekaccaṃ nassarati, rattipariyantaṃ 
nassarati, āpattipariyante ekacce vematiko ekacce nibbematiko, 
rattipariyante vematiko; suddhantaparivāso dātabbo.  
 

Āpattipariyantaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ ekaccaṃ jānāti ekaccaṃ na 
jānāti, āpattipariyantaṃ nassarati, rattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati ekaccaṃ 
nassarati, āpattipariyante vematiko, rattipariyante ekacce vematiko ekacce 
nibbematiko; suddhantaparivāso dātabbo.  
 

Āpattipariyantaṃ jānāti, rattipariyantaṃ ekaccaṃ jānāti ekaccaṃ na 
jānāti, āpattipariyantaṃ sarati, rattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati ekaccaṃ 
nassarati, āpattipariyante nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko 
ekacce nibbematiko; suddhantaparivāso dātabbo.  
 

Āpattipariyantaṃ ekaccaṃ jānāti ekaccaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ 
ekaccaṃ jānāti ekaccaṃ na jānāti, āpattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati ekaccaṃ 
nassarati, rattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati ekaccaṃ nassarati, āpattipariyante 
ekacce vematiko ekacce nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko ekacce 
nibbematiko; suddhantaparivāso dātabbo.  
 

Evaṃ kho bhikkhave, suddhantaparivāso dātabbo.  
 

6. Kathañca bhikkhave, parivāso dātabbo?  
 

Āpattipariyantaṃ jānāti, rattipariyantaṃ jānāti, āpattipariyantaṃ sarati, 
rattipariyantaṃ sarati, āpattipariyante nibbematiko, rattipariyante 
nibbematiko; parivāso dātabbo.  
 

Āpattipariyantaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ jānāti, āpattipariyantaṃ 
nassarati, rattipariyantaṃ sarati, āpattipariyante vematiko, rattipariyante 
nibbematiko; parivāso dātabbo.  
 

Āpattipariyantaṃ ekaccaṃ jānāti ekaccaṃ na jānāti, rattipariyantaṃ 
jānāti, āpattipariyantaṃ ekaccaṃ sarati ekaccaṃ nassarati, rattipariyantaṃ 
sarati, āpattipariyante ekacce vematiko ekacce nibbematiko, rattipariyante 
nibbematiko; parivāso dātabbo.  
 

Evaṃ kho bhikkhave, parivāso dātabbo ”ti.1 
 

Parivāso niṭṭhito.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ‘ti’ saddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate.  
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Vị biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), không 
nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã 
dấu) thì hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được ban cho.  
 

Vị biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, không biết số 
lượng của các đêm, nhớ một phần số lượng của các tội một phần không nhớ, 
không nhớ số lượng của các đêm, có nghi ngờ về một phần số lượng của các 
tội một phần không nghi ngờ, có nghi ngờ về số lượng của các đêm thì hình 
phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được ban cho.  
 

Vị không biết số lượng của các tội, biết một phần số lượng của các đêm 
một phần không biết, không nhớ số lượng của các tội, nhớ một phần số 
lượng của các đêm một phần không nhớ, có nghi ngờ về số lượng của các tội, 
có nghi ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không nghi ngờ thì 
hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được ban cho.  
 

Vị biết số lượng của các tội, biết một phần số lượng của các đêm một 
phần không biết, nhớ số lượng của các tội, nhớ một phần số lượng của các 
đêm một phần không nhớ, không nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi 
ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không nghi ngờ thì hình 
phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được ban cho.  
 

Vị biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, biết một phần 
số lượng của các đêm một phần không biết, nhớ một phần số lượng của các 
tội một phần không nhớ, nhớ một phần số lượng của các đêm một phần 
không nhớ, có nghi ngờ về một phần số lượng của các tội một phần không 
nghi ngờ, có nghi ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không 
nghi ngờ thì hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được ban cho.  
 

Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch nên được ban cho 
như thế.  
 

6. Và này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa nên được ban cho thế nào?  
 

Vị biết số lượng của các tội, biết số lượng của các đêm (đã dấu), nhớ số 
lượng của các tội, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), không nghi ngờ về số 
lượng của các tội, không nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu) thì hình 
phạt parivāsa nên được ban cho.  
 

Vị không biết số lượng của các tội, biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
không nhớ số lượng của các tội, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi 
ngờ về số lượng của các tội, không nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu) 
thì hình phạt parivāsa nên được ban cho.  
 

Vị biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, biết số lượng 
của các đêm (đã dấu), nhớ một phần số lượng của các tội một phần không 
nhớ, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về một phần số lượng 
của các tội một phần không nghi ngờ, không nghi ngờ về số lượng của các 
đêm (đã dấu) thì hình phạt parivāsa nên được ban cho.  
 

Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa nên được ban cho như thế.”  
 

Dứt hình phạt parivāsa.  
 

--ooOoo-- 




