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6. MŪLĀYA  
PAṬIKASSANACATUSSATAKAṂ  

 
1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 

saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā apaṭicchādetvā vibbhamati. So puna 
upasampanno tā āpattiyo nacchādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.  
 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā apaṭicchādetvā vibbhamati. So puna 
upasampanno tā āpattiyo chādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathā 
paṭicchannānaṃ cassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso 
dātabbo.  
 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā paṭicchādetvā vibbhamati. So puna 
upasampanno tā āpattiyo nacchādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Paṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso 
dātabbo.  
 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā paṭicchādetvā vibbhamati. So puna 
upasampanno tā āpattiyo chādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
chādesi tā āpattiyo pacchā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā nacchādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
chādesi tā āpattiyo pacchā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā chādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
 

7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
chādesi tā āpattiyo pacchā chādeti, yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nacchādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
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6. BỐN TRĂM TRƯỜNG HỢP  
ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU:  

 
1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 

dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, không che giấu, rồi hoàn tục. Vị 
ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, không che giấu, rồi hoàn tục. Vị 
ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã 
tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã 
tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm. Vị tỳ khưu 
ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp 
với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm; các tội nào trước đây vị 
ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
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8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
chādesi tā āpattiyo pacchā chādeti, yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā chādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañ-
cassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.  
 

 
9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 

saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na 
jānāti. Yā āpattiyo jānāti tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā 
chādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti. So bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  
 

 
10. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 

saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na 
jānāti. Yā āpattiyo jānāti tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā 
chādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā chādeti. So bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  
 

 
11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 

saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na 
jānāti. Yā āpattiyo jānāti tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā 
chādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā chādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti. So bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  
 

 
12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 

saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na 
jānāti. Yā āpattiyo jānāti tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā 
chādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā chādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā jānitvā chādeti. So bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  
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8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không được che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
nhận biết và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
nhận biết và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che 
giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm; các tội nào trước đây 
vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết 
và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 
Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm; các tội nào trước đây 
vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết 
và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình 
phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế 
nên được ban cho vị ấy.  
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13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo 
nassarati. Yā āpattiyo sarati tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā 
āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
saritvā chādesi tā āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe 
asaritvā nacchādesi tā āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti. So bhikkhu 
mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya 
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.  
 
 
 
 
 

14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo 
nassarati. Yā āpattiyo sarati tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā 
āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
saritvā chādesi tā āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe 
asaritvā nacchādesi tā āpattiyo pacchā saritvā chādeti. So bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  
 
 
 
 
 

15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo 
nassarati. Yā āpattiyo sarati tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā 
āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
saritvā chādesi tā āpattiyo pacchā saritvā chādeti, yā āpattiyo pubbe asaritvā 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti. So bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  
 
 
 
 
 

 
16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 

saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo 
nassarati. Yā āpattiyo sarati tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā 
āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
saritvā chādesi tā āpattiyo pacchā saritvā chādeti, yā āpattiyo pubbe asaritvā 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā saritvā chādeti. So bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  
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13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy 
nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với 
tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 
 
 
 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước 
đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 
 
 
 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước 
đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 
 
 
 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của 
các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
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17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu 
āpattīsu vematiko. Yāsu āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu 
āpattīsu vematiko tā āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna 
upasampanno yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā 
nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nibbematiko nacchādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
 
 
 
 

18. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu 
āpattīsu vematiko. Yāsu āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu 
āpattīsu vematiko tā āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna 
upasampanno yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā 
nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nibbematiko chādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
 
 
 
 

19. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu 
āpattīsu vematiko. Yāsu āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu 
āpattīsu vematiko tā āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna 
upasampanno yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā 
nibbematiko chādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nibbematiko nacchādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
 
 
 
 

20. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu 
āpattīsu vematiko. Yāsu āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu 
āpattīsu vematiko tā āpattiyo nacchādeti. So vibbhamitvā puna 
upasampanno yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā 
nibbematiko chādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nibbematiko chādeti. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhāna-
parivāso dātabbo.  
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17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các 
tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã 
được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 
 
 

18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ,vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các 
tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 
 
 

19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 
 

20. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa. Một số tội vị ấy không nghi ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che 
giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
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21-40. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā apaṭicchādetvā1 sāmaṇerā hoti. ―pe― [Yathā 
heṭṭhā tathā vitthāretabbaṃ.]  
 

41-60. ―pe― ummattako hoti. ―pe― [Yathā heṭṭhā tathā vitthāre-
tabbaṃ.]  
 

61-80. ―pe― khittacitto hoti. ―pe― [Yathā heṭṭhā tathā vitthāretabbaṃ.]  
 

81-100. ―pe― vedanaṭṭo hoti. ―pe― [Yathā heṭṭhā tathā vitthāre-
tabbaṃ.] Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi ―pe― 
[Yathā heṭṭhā tathā vitthāretabbaṃ.2] Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo 
na jānāti ―pe― Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo nassarati. ―pe― 
Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu āpattīsu vematiko. Yāsu āpattīsu 
nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo 
nacchādeti. So vedanaṭṭo hoti. So puna avedanaṭṭo hutvā yā āpattiyo pubbe 
nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo 
pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti. 
―pe― Yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā 
nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nibbematiko chādeti ―pe― Yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi 
tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti ―pe― Yā āpattiyo 
pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā 
āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti. 
So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ 
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.  
 

101-200. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattāraho ―pe―[antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā apaṭicchādetvā vibbhamati.] 
―pe―  
 

201-300. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattaṃ caranto ―pe―[antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā apaṭicchādetvā vibbhamati.] 
―pe―  
 

301-400. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe― 
[Mānattāraho ca mānattacārī ca abbhānāraho ca yathā parivāsiko tathā 
vitthāretabbā.3] Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjitvā apaṭicchādetvā sāmaṇero hoti 
―pe― ummattako hoti ―pe― khittacitto hoti ―pe― vedanaṭṭo hoti. Tassa 
honti āpattiyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi ―pe―Ekaccā āpattiyo 
jānāti, ekaccā āpattiyo na jānāti ―pe― Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā 
āpattiyo nassarati. ―pe― Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu āpattīsu 
vematiko, yāsu āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti. Yāsu āpattīsu 
vematiko tā āpattiyo nacchādeti.  
                                                   
1 appaṭicchādetvā - Ma, Syā.  
2 yathā heṭṭhā vitthāritaṃ tathā vitthāretabbaṃ - Ma; yathā parivāsaṃ vitthāritaṃ tathā 
vitthāretabbaṃ - Syā. 
3 yathā parivāso vitthārito tathā vitthāretabbo - Ma; yathā parivāsiko vitthārito evaṃ 
vitthāretabbo Syā; yathā parivāsaṃ tathā vitthāretabbaṃ - PTS. 
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21-40. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, không che giấu, rồi xuống sa 
di. ―(như trên)― [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]  

41-60. ―(như trên)― bị điên. ―(như trên)― [Nên được giải thích chi tiết 
như phần dưới]  

61-80. ―(như trên)― bị loạn trí. ―(như trên)― [Nên được giải thích chi 
tiết như phần dưới]  

81-100. ―(như trên)― bị thọ khổ hành hạ. ―(như trên)― [Nên được giải 
thích chi tiết như phần dưới] Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu 
―(như trên)― [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]. Một số tội vị ấy 
nhận biết, một số tội không nhận biết. ―(như trên)― Một số tội vị ấy nhớ, 
một số tội không nhớ. ―(như trên)― Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số 
tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ thì vị ấy giấu giếm, các tội 
nào vị ấy có nghi ngờ thì vị ấy không giấu giếm. Vị ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau 
khi không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các tội nào trước đây vị ấy không nghi 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; 
các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau 
này không nghi ngờ và không giấu giếm. ―(như trên)― Các tội nào trước đây 
vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. ―(như trên)― Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. ―(như 
trên)― Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy 
sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ 
khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết 
hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho 
vị ấy.  

101-200. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mānatta ―(như trên)― [dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục] ―(như trên)―  

201-300. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị đang thực hành 
hình phạt mānatta ―(như trên)― [dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội 
saṅghādisesa, không che giấu, rồi hoàn tục] ―(như trên)―  

301-400. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội, 
dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, không che giấu, rồi hoàn 
tục. ―(như trên)― [Vị xứng đáng hình phạt mānatta, vị thực hành mānatta, 
và vị xứng đáng giải tội nên được giải thích chi tiết như vị hành parivāsa]. 
Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở 
dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa, không che giấu, rồi xuống sa di. 
―(như trên)― bị điên. ―(như trên)― bị loạn trí. ―(như trên)― bị thọ khổ 
hành hạ. Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― Một 
số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. ―(như trên)― Một số tội vị 
ấy nhớ, một số tội không nhớ. ―(như trên)― Một số tội vị ấy không nghi 
ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm 
các tội ấy; các tội vị ấy có nghi ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy.  
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So vedanaṭṭo hoti. So puna avedanaṭṭo hutvā yā āpattiyo pubbe 
nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo 
pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti 
―pe― Yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā 
nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nibbematiko chādeti ―pe― Yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi 
tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti ―pe― Yā āpattiyo 
pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā 
āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, 
so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ 
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo ”ti.  
 

Mūlāya paṭikassanacatussatakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

7. PARIMĀṆĀDIVĀRAṬṬHAKAṂ  
 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā parimāṇā1 apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe― 
 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā aparimāṇā2 apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe―  
 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā ekanāmā apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe―  
 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā nānānāmā apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe―  
 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā sabhāgā apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe―  
 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā visabhāgā apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe―  
 

7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā vavatthitā apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe―  
 

8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā sambhinnā apaṭicchādetvā vibbhamati ―pe―  

[Yathā heṭṭhā tathā vitthāretabbaṃ.]  
 

Parimāṇādivāraṭṭhakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 parimāṇāyo - Syā.      2 aparimāṇāyo - Syā. 
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Vị ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau khi không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các 
tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu 
giếm. ―(như trên)― Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm. ―(như trên)― Các tội nào trước đây vị ấy không nghi 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội 
nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm. ―(như trên)― Các tội nào trước đây vị 
ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội 
ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.” 
 

Dứt bốn trăm trường hợp đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  
 

--ooOoo-- 
 

7. TÁM TRƯỜNG HỢP CÓ HẠN LƯỢNG, V.V...: 
 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
có hạn lượng, không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
không hạn lượng, không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
cùng một tội danh, không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
khác tội danh, không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
cùng nhóm phân loại, không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
khác nhóm phân loại, không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  
 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
riêng biệt, không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  
 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 
có liên quan,[*] không che giấu, rồi hoàn tục. ―(như trên)―  

[Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]  
 

Dứt tám trường hợp có hạn lượng, v.v... 
 

--ooOoo-- 
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8. DVE BHIKKHUVĀRA EKĀDASAKAṂ  
 

1. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te saṅghādisese 
saṅghādisesadiṭṭhino honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so 
dukkaṭaṃ desāpetabbo. Yathāpaṭicchannañcassa1 parivāsaṃ datvā 
ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
2. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te saṅghādisese vematikā 

honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ desāpetabbo. 
Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
3. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te saṅghādisese missaka-

diṭṭhino honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ 
desāpetabbo. Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi 
mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
4. Dve bhikkhū missakaṃ āpannā honti. Te missake saṅghādisesa-

diṭṭhino honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ 
desāpetabbo. Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi 
mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
5. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te missake missaka-

diṭṭhino honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ 
desāpetabbo. Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi 
mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
6. Dve bhikkhū suddhakaṃ āpannā honti. Te suddhake saṅghādisesa-

diṭṭhino honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ 
desāpetabbo. Ubhopi yathādhammaṃ kārāpetabbā.  

 
7. Dve bhikkhū suddhakaṃ āpannā honti. Te suddhake suddhakadiṭṭhino 

honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ desāpetabbo. 
Ubhopi yathādhammaṃ kārāpetabbā.  

 
8. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te saṅghādisese 

saṅghādisesadiṭṭhino honti. Ekassa hoti ‘ārocessāmī ’ti, ekassa hoti ‘na 
ārocessāmī ’ti. So paṭhamampi yāmaṃ chādeti, dutiyampi yāmaṃ chādeti, 
tatiyampi yāmaṃ chādeti, uddhaste2 aruṇe channā hoti āpatti. Yo chādeti, so 
dukkaṭaṃ desāpetabbo. Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ datvā 
ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.  

                                                   
1 yathāpaṭicchanne cassa - Ma, Syā, PTS;    2 uṭṭhite - Ma;  
   yathāpaṭicchannānañcassa - Sīmu 1, 2.       uddhate - PTS. 
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8. MƯỜI MỘT TRƯỜNG HỢP VỀ HAI VỊ TỲ KHƯU:  
 

1. Hai vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
saṅghādisesa trên cơ sở tội saṅghādisesa. Một vị giấu giếm, một vị không 
giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa và nên 
ban cho hình phạt parivāsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mānatta nên được ban cho đến cả hai vị.  
 

2. Hai vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. Hai vị có nghi ngờ là tội 
saṅghādisesa. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa và nên ban cho hình phạt parivāsa 
theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mānatta nên được ban cho 
đến cả hai vị.  
 

3. Hai vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. Hai vị có quan điểm là tội lẫn 
lộn trên cơ sở tội saṅghādisesa. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị 
nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa và nên ban cho hình 
phạt parivāsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mānatta nên 
được ban cho đến cả hai vị.  
 

4. Hai vị tỳ khưu phạm tội lẫn lộn. Hai vị có quan điểm là tội 
saṅghādisesa trên cơ sở tội lẫn lộn. Một vị giấu giếm, một vị không giấu 
giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa và nên ban 
cho hình phạt parivāsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mānatta nên được ban cho đến cả hai vị.  
 

5. Hai vị tỳ khưu phạm tội lẫn lộn. Hai vị có quan điểm là tội lẫn lộn trên 
cơ sở tội lẫn lộn. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa và nên ban cho hình phạt parivāsa 
theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mānatta nên được ban cho 
đến cả hai vị.  
 

6. Hai vị tỳ khưu phạm tội nhẹ.1 Hai vị có quan điểm là saṅghādisesa trên 
cơ sở tội nhẹ. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa. Cả hai vị nên được hành xử theo 
Pháp.  
 

7. Hai vị tỳ khưu phạm tội nhẹ. Hai vị có quan điểm là tội nhẹ trên cơ sở 
tội nhẹ. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên 
khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa. Cả hai vị nên được hành xử theo Pháp.  
 

8. Hai vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
saṅghādisesa trên cơ sở tội saṅghādisesa. Một vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ khai 
báo;’ vị kia (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không khai báo.’ Vị ấy giấu giếm ở canh thứ 
nhất, giấu giếm ở canh thứ nhì, giấu giếm ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló 
dạng thì tội đã được giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo 
tội dukkaṭa và nên ban cho hình phạt parivāsa theo như đã được che giấu 
đến vị ấy. Hình phạt mānatta nên được ban cho đến cả hai vị.  

                                                   
1 Chú Giải giải thích rằng sau tội saṅghādisesa là nhóm các tội nhẹ (VinA. vi, 1191). 
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9. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te saṅghādisese 
saṅghādisesadiṭṭhino honti. Te gacchanti ‘ārocessāmā ’ti. Ekassa 
antarāmagge makkhadhammo uppajjati ‘na ārocessāmī ’ti. So paṭhamampi 
yāmaṃ chādeti, dutiyampi yāmaṃ chādeti, tatiyampi yāmaṃ chādeti, 
uddhaste aruṇe channā hoti āpatti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ desāpetabbo. 
Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.  
 
 
 
 
 

10. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te saṅghādisese 
saṅghādisesadiṭṭhino honti. Te ummattakā honti. Te pacchā anummattakā 
hutvā eko chādeti, eko nacchādeti. Yo chādeti, so dukkaṭaṃ desāpetabbo. 
Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.  
 
 
 
 
 

11. Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti. Te pātimokkhe 
uddissamāne evaṃ vadenti: ‘Idāneva kho mayaṃ jānāma: Ayampi kira 
dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī 
’ti. Te saṅghādisese saṅghādisesadiṭṭhino honti. Eko chādeti, eko nacchādeti. 
Yo chādeti, so dukkaṭaṃ desāpetabbo. Yathāpaṭicchannañcassa parivāsaṃ 
datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabban ”ti.1  
 

Dvebhikkhuvāra ekādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

9. MŪLĀYA PAṬIKASSANA- 
AVISUDDHINAVAKAṂ  

 
1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ekanāmampi nānānāmampi 
sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saṅghaṃ tāsaṃ 
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjati parimāṇāyo apaṭicchannāyo. So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ 
mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya 
paṭikassati dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena 
samodhānaparivāsaṃ deti, adhammena mānattaṃ deti, adhammena 
abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.  

                                                   
1 ‘ti’ saddo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate.  
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9. Hai vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
saṅghādisesa trên cơ sở tội saṅghādisesa. Hai vị ra đi (nghĩ rằng): ‘Chúng ta 
sẽ khai báo.’ Trên đường đi, pháp giả dối sanh khởi ở một vị (nghĩ rằng): ‘Ta 
sẽ không khai báo.’ Vị ấy giấu giếm ở canh thứ nhất, giấu giếm ở canh thứ 
nhì, giấu giếm ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló dạng thì tội đã được giấu 
giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa và nên ban 
cho hình phạt parivāsa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mānatta nên được ban cho đến cả hai vị.  
 
 

10. Hai vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
saṅghādisesa trên cơ sở tội saṅghādisesa. Hai vị bị điên. Về sau, khi hai vị 
hết bị điên, một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên 
khuyên vị ấy trình báo tội dukkaṭa và nên ban cho hình phạt parivāsa theo 
như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mānatta nên được ban cho đến cả 
hai vị.  
 
 

11. Hai vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. Khi giới bổn Pātimokkha đang 
được đọc tụng, hai vị phát biểu như vầy: - ‘Cho đến hôm nay chúng tôi mới 
biết được rằng: Nghe nói pháp này cũng được truyền lại trong giới bổn, được 
chứa đựng trong giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.’ Hai vị 
có quan điểm là tội saṅghādisesa trên cơ sở tội saṅghādisesa. Một vị giấu 
giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo 
tội dukkaṭa và nên ban cho hình phạt parivāsa theo như đã được che giấu 
đến vị ấy. Hình phạt mānatta nên được ban cho đến cả hai vị.”  
 

Dứt mười một trường hợp về hai vị tỳ khưu.  
 

--ooOoo-- 
 
 

9. CHÍN TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TRONG SẠCH  
TRONG VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 

 
1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 

có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng 
hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình 
phạt mānatta sai Pháp, rồi giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
không được trong sạch với các tội ấy.  
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2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ekanāmampi nānānāmampi 
sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saṅghaṃ tāsaṃ 
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjati parimāṇāyo paṭicchannāyo. So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ 
mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya 
paṭikassati dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena 
samodhānaparivāsaṃ deti, adhammena mānattaṃ deti, adhammena 
abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.  
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ekanāmampi nānānāmampi 
sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saṅghaṃ tāsaṃ 
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjati parimāṇāyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā 
āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati dhammikena kammena akuppena 
ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, adhammena mānattaṃ 
deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.  
 
 
 

4-7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ekanāmampi nānānāmampi 
sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saṅghaṃ tāsaṃ 
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjati aparimāṇāyo apaṭicchannāyo ―pe― aparimāṇāyo 
paṭicchannāyo ―pe― aparimāṇāyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi 
―pe― parimāṇāyopi aparimāṇāyopi apaṭicchannāyo. So saṅghaṃ antarā 
āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ 
mūlāya paṭikassati dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, 
dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, adhammena mānattaṃ deti, 
adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.  
 
 
 

8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ekanāmampi nānānāmampi 
sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saṅghaṃ tāsaṃ 
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyo. So saṅghaṃ 
antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati.―  
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2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, có che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng 
hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình 
phạt mānatta sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
không được trong sạch với các tội ấy.  
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, có che giấu 
và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban 
cho hình phạt mānatta sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy.  
 

4-7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghā-
disesa: có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng 
nhóm phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho 
hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, 
dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa không hạn lượng, 
không che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng 
và không hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta sai Pháp, và giải tội sai 
Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy.  
 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội.― 
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Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati dhammikena kammena 
akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, adhammena 
mānattaṃ deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tāhi 
āpattīhi.  
 

9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ekanāmampi nānānāmampi 
sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi sambhinnampi. So saṅghaṃ tāsaṃ 
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi. So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ 
yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati dhammikena 
kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, 
adhammena mānattaṃ deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
avisuddho tāhi āpattīhi.  
 

Mūlāya paṭikassana- 
avisuddhinavakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 

--ooOoo-- 
 

10. MŪLĀYA PAṬIKASSANA- 
VISUDDHINAVAKAṂ  

 
1-3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo apaṭicchannāyo ―pe― 
parimāṇāyo paṭicchannāyo ―pe― parimāṇāyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi. So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ 
yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati dhammikena 
kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, 
dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tāhi āpattīhi.  
 

4-6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati aparimāṇāyo apaṭicchannāyo 
―pe― aparimāṇāyo paṭicchannāyo ―pe― aparimāṇāyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi. So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ 
yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati dhammikena 
kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, 
dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tāhi āpattīhi.  
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Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các 
tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta 
sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được 
trong sạch với các tội ấy.  

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta sai Pháp, và giải tội 
sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy. 
 

Dứt chín trường hợp không được trong sạch  
trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  

 

--ooOoo-- 
 

10. CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SẠCH  
TRONG VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 

 

1-3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
saṅghādisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, ―nt― riêng biệt, và có liên 
quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. 
Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc 
đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa 
có hạn lượng, không che giấu. ―nt― có hạn lượng, có che giấu. ―nt― có hạn 
lượng, có che giấu và không che giấu. ―nt― Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.  

4-6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
saṅghādisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, ―nt― riêng biệt, và có liên 
quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. 
Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc 
đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa 
không hạn lượng, không che giấu ... không hạn lượng, có che giấu ... không 
hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.  
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7-9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi aparimāṇāyopi 
apaṭicchannāyo ―pe― parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyo ―pe― 
parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā 
āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati dhammikena kammena akuppena 
ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, dhammena mānattaṃ 
deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu visuddho tāhi āpattīhī ”ti.  
 
 
 

Mūlāya paṭikassana- 
visuddhinavakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
--ooOoo-- 

 
 

11. DUTIYA MŪLĀYA 
PAṬIKASSANAVISUDDHINAVAKAṂ  

 
1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo apaṭicchannāyo.1 So 
saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā 
āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati adhammikena kammena kuppena 
aṭṭhānārahena, adhammena samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasāmī ’ti 
maññamāno antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo 
apaṭicchannāyo.1  
 

So tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimā āpattīnaṃ2 antarā āpattiyo sarati, 
aparā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ parimāṇampi aparimāṇampi 
―pe― vavatthitampi sambhinnampi. So ’haṃ saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ parimāṇāyo apaṭicchannāyo. So ’haṃ 
saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho 
antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassi adhammikena kammena kuppena 
aṭṭhānārahena, adhammena samodhānaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ 
parivasāmī ’ti maññamāno antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
parimāṇāyo apaṭicchannāyo.― 

                                                   
1 parimāṇā paṭicchannāyo - PTS.   2 purimānaṃ āpattīnaṃ - PTS. 
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7-9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
saṅghādisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, ―(như trên)― riêng biệt, và 
có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
saṅghādisesa có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. ―(như 
trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― có hạn 
lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội 
chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và 
ban cho hình phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng 
Pháp, và giải tội đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch 
với các tội ấy.” 

Dứt chín trường hợp được trong sạch  
trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  

 
--ooOoo-- 

 
 

11. CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SẠCH THỨ NHÌ  
TRONG VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU:  

 
1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa 

có hạn lượng, không hạn lượng, ―(như trên)― riêng biệt, và có liên quan. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn 
lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivāsa,’ dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, không che giấu.  
 

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội saṅghādisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, 
―(như trên)― riêng biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp của các tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt parivāsa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivāsa,’ dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, không che giấu.― 
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So ’haṃ tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimā āpattīnaṃ antarā āpattiyo 
sarāmi, aparā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarāmi. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ 
purimā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca aparā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca 
mūlāya paṭikassanaṃ yāceyyaṃ dhammikena kammena akuppena 
ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ, dhammena mānattaṃ, 
dhammena abbhānaṃ ”ti.  
 

So saṅghaṃ purimā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca, aparā āpattīnaṃ 
antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassanaṃ yācati dhammikena kammena 
akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ, dhammena 
mānattaṃ, dhammena abbhānaṃ. Taṃ saṅgho purimā āpattīnaṃ antarā 
āpattīnañca aparā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassati 
dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena 
samodhānaparivāsaṃ deti, dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. 
So bhikkhave, bhikkhu visuddho tāhi āpattīhi.  
 

2-3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo paṭicchannāyo ―pe― 
parimāṇāyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So saṅghaṃ antarā 
āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ 
mūlāya paṭikassati adhammikena kammena kuppena aṭṭhānārahena, 
adhammena samodhānaparivāsaṃ deti. So ‘parivasāmī ’ti maññamāno 
antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo 
paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi.  
 

So tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati, 
aparā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ parimāṇampi aparimāṇampi 
―pe― vavatthitampi sambhinnampi. So ’haṃ saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ 
samodhānaparivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ samodhāna-
parivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā 
āpattiyo āpajjiṃ parimāṇāyo1 paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So ’haṃ 
saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho 
antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassi adhammikena kammena kuppena 
aṭṭhānārahena, adhammena samodhānaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ 
parivasāmī ’ti maññamāno antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
parimāṇāyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So ’haṃ tasmiṃ bhūmiyaṃ 
ṭhito purimā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarāmi, aparā āpattīnaṃ antarā 
āpattiyo sarāmi. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ purimā āpattīnaṃ2 antarā 
āpattīnañca aparā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassanaṃ 
yāceyyaṃ dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena 
samodhānaparivāsaṃ, dhammena mānattaṃ, dhammena abbhānaṃ ”ti.  

                                                   
1 parimāṇā paṭicchannāyo - PTS.    2 purimānaṃ āpattīnaṃ - PTS.  
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Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội 
trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta nên 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn 
dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội 
khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt mānatta 
đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?”  

Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivāsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mānatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.  

2-3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
saṅghādisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, ―(như trên)― riêng biệt, và 
có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
saṅghādisesa có hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng, có che 
giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivāsa,’ dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, có che giấu và không che giấu.  

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (nghĩ) như sau: 
“Ta đã phạm nhiều tội saṅghādisesa: có hạn lượng, không hạn lượng ... riêng 
biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết 
hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các 
tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn 
dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hphạt) ban đầu của 
các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại (hphạt) ban đầu của 
các tội, và đã ban cho hình phạt parivāsa kết hợp sai Pháp bằng hành sự sai 
Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: ‘Ta đang hành 
parivāsa,’ dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn 
lượng, có che giấu và không che giấu. Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các 
tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang 
của các tội khác, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivāsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mānatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?”  
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So saṅghaṃ purimā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca aparā āpattīnaṃ 
antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassanaṃ yācati dhammikena kammena 
akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ, dhammena 
mānattaṃ, dhammena abbhānaṃ. Taṃ saṅgho purimā āpattīnaṃ antarā 
āpattīnañca aparā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassati 
dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhāna-
parivāsaṃ deti, dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tāhi āpattīhi.  

 
4-6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati aparimāṇāyo apaṭicchannāyo 
―pe― aparimāṇāyo paṭicchannāyo ―pe― aparimāṇāyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi.1 So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ 
yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati2 adhammikena 
kammena kuppena aṭṭhānārahena, adhammena samodhānaparivāsaṃ deti. 
So parivasāmī ’ti maññamāno ―pe― dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, 
dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tāhi āpattīhi.  

 
7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi aparimāṇāyopi 
apaṭicchannāyo. So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati. 
Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati adhammikena kammena 
kuppena aṭṭhānārahena, adhammena samodhānaparivāsaṃ deti. So 
parivasāmī ’ti maññamāno ―pe― dhammena samodhānaparivāsaṃ deti, 
dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tāhi āpattīhi.  

 
8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati parimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. So saṅghaṃ 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho tāsaṃ 
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyo. 
So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho 
antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati adhammikena kammena kuppena 
aṭṭhānārahena, adhammena samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasāmī ’ti 
maññamāno antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi 
aparimāṇāyopi paṭicchannāyo.―  

                                                   
1 “parimāṇāyopi aparimāṇāyopi ―pe― appaṭicchannāyo” itipi dissati machasaṃ. 
2 paṭikassi - Ma. 
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Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) sự hành parivāsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mānatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.  

4-6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
saṅghādisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, ―(như trên)― riêng biệt, và 
có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
saṅghādisesa không hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― không hạn 
lượng, có che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu và không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp sai Pháp bằng 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: ‘Ta 
đang hành parivāsa,’―(như trên)― ban cho hình phạt parivāsa kết hợp 
đúng Pháp, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.  

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, ―(như trên)― riêng biệt, và có liên quan. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn 
lượng và không hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không 
đáng duy trì. Vị ấy, trong khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivāsa,’ ―(như 
trên)― ban cho hình phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp, rồi ban cho hình 
phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
ấy được trong sạch với các tội ấy.  

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, ..., riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành parivāsa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt parivāsa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivāsa,’ dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu.―  
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So tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati, 
aparā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ parimāṇampi ―pe― vavatthitampi 
sambhinnampi. So ’haṃ saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ 
yāciṃ. Tassa me saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ adāsi. So 
’haṃ parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyo. So ’haṃ saṅghaṃ antarā 
āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ 
mūlāya paṭikassi adhammikena kammena kuppena aṭṭhānārahena, 
adhammena samodhānaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ parivasāmī ’ti 
maññamāno antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ parimāṇāyopi 
aparimāṇāyopi paṭicchannāyo. So ’haṃ tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimā 
āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarāmi, aparā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarāmi. 
Yannūnāhaṃ saṅghaṃ purimā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca aparā 
āpattīnaṃ antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassanaṃ yāceyyaṃ dhammikena 
kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ, 
dhammena mānattaṃ, dhammena abbhānaṃ ”ti.  
 
 

So saṅghaṃ purimā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca, aparā āpattīnaṃ 
antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassanaṃ yācati dhammikena kammena 
akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ, dhammena 
mānattaṃ, dhammena abbhānaṃ. Taṃ saṅgho purimā āpattīnaṃ antarā 
āpattīnañca aparā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassati 
dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhāna-
parivāsaṃ deti, dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tāhi āpattīhi.  
 
 

9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇampi aparimāṇampi ―pe― vavatthitampi sambhinnampi. 
So saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati. Tassa saṅgho 
tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti. So parivasanto antarā 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi aparimāṇāyopi 
paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya 
paṭikassanaṃ yācati. Taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati 
adhammikena kammena kuppena aṭṭhānārahena, adhammena samodhāna-
parivāsaṃ deti. So parivasāmī ’ti maññamāno antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi aparimāṇāyopi 
paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi.  
 
 

So tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati, 
aparā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati. Tassa evaṃ hoti: “Ahaṃ kho 
sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ parimāṇampi aparimāṇampi 
ekanāmampi nānānāmampi sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi 
sambhinnampi. So ’haṃ saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ 
yāciṃ. Tassa me saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ adāsi.―  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1           Chương Tích Lũy Tội 

 329

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội saṅghādisesa: có hạn lượng ―(như trên)― riêng 
biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết 
hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các 
tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. Ta đây 
đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu 
còn dở dang. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt parivāsa kết hợp sai Pháp bằng 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: ‘Ta 
đang hành parivāsa,’ dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội 
saṅghādisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. Đứng ở mức độ 
đó, ta đây nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và nhớ lại các 
tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt 
parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt mānatta đúng Pháp, và sự giải tội 
đúng Pháp?”  

Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) sự hành parivāsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mānatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.  

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, ―(như trên)― riêng biệt, và có liên quan. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
parivāsa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn 
lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội 
chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và 
ban cho hình phạt parivāsa kết hợp sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể 
sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivāsa,’ 
dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng và 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu.  

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, không hạn lượng, 
―(như trên)― riêng biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt parivāsa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp của các tội ấy đến ta đây.―  
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So ’haṃ parivasanto antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So ’haṃ 
saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ. Taṃ maṃ saṅgho 
antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassi adhammikena kammena kuppena 
aṭṭhānārahena, adhammena samodhānaparivāsaṃ adāsi. So ’haṃ 
parivasāmī ’ti maññamāno antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ 
parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So ’haṃ 
tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimā āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarāmi, aparā 
āpattīnaṃ antarā āpattiyo sarāmi. Yannūnāhaṃ saṅghaṃ purimā āpattīnaṃ 
antarā āpattīnañca aparā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca mūlāya 
paṭikassanaṃ yāceyyaṃ dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, 
dhammena mānattaṃ, dhammena abbhānaṃ ”ti.  
 

So saṅghaṃ purimā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca, aparā āpattīnaṃ 
antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassanaṃ yācati dhammikena kammena 
akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhānaparivāsaṃ, dhammena 
mānattaṃ, dhammena abbhānaṃ. Taṃ saṅgho purimā āpattīnaṃ antarā 
āpattīnañca aparā āpattīnaṃ antarā āpattīnañca mūlāya paṭikassati 
dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena, dhammena samodhāna-
parivāsaṃ deti, dhammena mānattaṃ deti, dhammena abbheti. So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tāhi āpattīhī ”ti.  
 

Dutiyamūlāya paṭikassana- 
visuddhinavakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 

Samuccayakkhandhakaṃ tatiyaṃ.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Apaṭicchannā ekāha dvīha tīha catūha ca,  
pañcāha pakkhadasānaṃ āpatyāha suddhanto muni.1  

 
2.  Vibbhanto parimāṇāsu dve bhikkhū tattha saññino,  

dve vematikā missakadiṭṭhino missake garukadiṭṭhino.  
 

3.  Missake missakadiṭṭhino suddhake garukadiṭṭhino,  
suddhidiṭṭhi ca chādeti atha pakkamitena ca.  

 
4.  Ummattakadesanañca mūlāya paṭivisuddhako,  

ācariyānaṃ vibhajjavādīnaṃ tambapaṇṇidīpappasādakānaṃ, 
mahāvihāravāsīnaṃ vācanā saddhammaṭṭhitiyā ”ti.2  

 

Samuccayakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 āpattimāha mahāmuni - Ma, PTS.  
2 Uddānagāthānaṃ syāmamarammapotthakesu bahuso visadisatā dissate. 
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Lúc đang hành parivāsa, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội 
saṅghādisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt parivāsa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: ‘Ta đang hành parivāsa,’ dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. Đứng ở mức độ đó, ta nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các 
tội trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta 
nên thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội 
khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt mānatta 
đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?”  

Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt parivāsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt mānatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
parivāsa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mānatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.”  
 

Dứt chín trường hợp không được trong sạch thứ nhì  
trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 

 

Chương Tích Lũy Tội là thứ ba. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
 

1. Bậc Hiền Sĩ đã thuyết về tội không che giấu, (che giấu) một ngày, hai 
ngày, ba ngày, và bốn ngày, năm ngày, nửa tháng, mười ngày, và (hình 
phạt parivāsa) từ mốc trong sạch.  

2. Trong khi hoàn tục, về tám trường hợp có hạn lượng, hai vị tỳ khưu, 
tại nơi ấy có sự suy nghĩ, cả hai nghi ngờ, có quan điểm là tội lẫn lộn, có 
quan điểm là tội nặng trên cơ sở tội lẫn lộn.  

3. Có quan điểm là tội lẫn lộn trên cơ sở tội lẫn lộn, có quan điểm là tội 
nặng trên cơ sở tội nhẹ, có quan điểm là trong sạch, và vị giấu giếm, rồi với 
vị ra đi.  

4. Vị bị điên, và việc trình báo, về lại (hình phạt) ban đầu, vị trong sạch 
trở lại. Các lời dạy vì sự tồn tại của Chánh Pháp là của các giáo thọ sư 
nhóm Vibhajja, cư trú tại Mahāvihāra, những vị làm rạng ngời đảo 
Tambapaṇṇi.”  

Dứt Chương Tích Lũy Tội.  
 

--ooOoo-- 




