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IV. PAVĀRAṆAKKHANDHAKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā 
sambhattā bhikkhū kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ 
upagacchiṃsu.  
 
 
 

2. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho mayaṃ upāyena 
samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma, na ca 
piṇḍakena kilameyyāmā ”ti?  
 
 
 

3. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Sace kho mayaṃ 
aññamaññaṃ neva ālapeyyāma na sallapeyyāma, yo paṭhamaṃ gāmato 
piṇḍāya paṭikkameyya so āsanaṃ paññāpeyya, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipeyya, avakkārapātiṃ dhovitvā upaṭṭhāpeyya, 
pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeyya. Yo pacchā gāmato piṇḍāya 
paṭikkameyya, sacassa bhuttāvaseso, sace ākaṅkheyya bhuñjeyya, no ce 
ākaṅkheyya appaharite vā chaḍḍeyya, appāṇake vā udake opilāpeyya, so 
āsanaṃ uddhareyya, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ paṭisāmeyya, 
avakkārapātiṃ dhovitvā paṭisāmeyya, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ paṭisāmeyya, 
bhattaggaṃ sammajjeyya. Yo passeyya pānīyaghaṭaṃ vā paribhojanīya-
ghaṭaṃ vā vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ, so upaṭṭhāpeyya, sacassa hoti 
avisayhaṃ, hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hatthavilaṅghakena 
upaṭṭhāpeyya, natveva tappaccayā vācaṃ bhindeyya. Evaṃ kho mayaṃ 
samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma, na ca 
piṇḍakena kilameyyāmā ”ti.  
 
 
 
 

4. Atha kho te bhikkhū aññamaññaṃ neva ālapiṃsu na sallapiṃsu. Yo 
paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya paṭikkamati so āsanaṃ paññāpeti, pādodakaṃ 
pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipati, avakkārapātiṃ dhovitvā 
upaṭṭhāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti. Yo pacchā gāmato 
piṇḍāya paṭikkamati, sace hoti bhuttāvaseso, sace ākaṅkhati bhuñjati, no ce 
ākaṅkhati appaharite vā chaḍḍeti, appāṇake vā udake opilāpeti, so āsanaṃ 
uddharati, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ paṭisāmeti, 
avakkārapātiṃ dhovitvā paṭisāmeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ paṭisāmeti, 
bhattaggaṃ sammajjati. Yo passati pānīyaghaṭaṃ vā paribhojanīyaghaṭaṃ 
vā vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ, so upaṭṭhāpeti, sacassa hoti avisayhaṃ, 
hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hattavilaṅghakena upaṭṭhāpeti, na tveva 
tappaccayā vācaṃ bhindati.  
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IV. CHƯƠNG PAVĀRAṆĀ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng 
quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ 
Kosala.  
 
 
 

2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Chúng ta có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bằng phương thức nào có thể sống mùa 
(an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?”  
 
 
 

3. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Nếu chúng ta có thể 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn có thể ăn; nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh, hoặc đổ xuống ở nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ 
ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy 
lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống 
trơn, vị ấy có thể đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu 
bằng tay mời vị thứ hai và có thể đem (nước) lại với dấu hiệu bằng tay, 
nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có thể sống mùa (an cư) mưa một 
cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.”  
 
 
 

4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã không nói với nhau và cũng không chuyện 
trò. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, 
chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu 
đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở 
về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu 
không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước 
không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống 
nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu 
nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem (nước) lại. Nếu không làm 
nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và đem (nước) lại với dấu hiệu bằng 
tay, nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói.  
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5. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ bhagavantaṃ 
dassanāya upasaṅkamituṃ. Atha kho te bhikkhū vassaṃ vutthā 
temāsaccayena senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena sāvatthi 
tena pakkamiṃsu. Anupubbena yena sāvatthi jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa 
ārāmo, yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.  
 
 

 
6. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi 

bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā te bhikkhū 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kacci 
samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha, na ca 
piṇḍakena kilamitthā ”ti?  
 
 

 
7. “Khamanīyaṃ bhagavā, yāpanīyaṃ bhagavā. Samaggā ca mayaṃ 

bhante, sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasimha, na ca 
piṇḍakena kilamimhā ”ti.  
 
 

 
8. Jānantāpi tathāgatā pucchanti. Jānantāpi na pucchanti. Kālaṃ viditvā 

pucchanti. Kālaṃ viditvā na pucchanti. Atthasaṃhitaṃ tathāgatā pucchanti 
no anatthasaṃhitaṃ. Anatthasaṃhite setughāto tathāgatānaṃ.  
 
 

 
9. Dvīhākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti: “Dhammaṃ 

vā desessāma, sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmā ”ti.  
 
 

 
10. Atha kho bhagavā te bhikkhū etadavoca: “Yathā kathampana tumhe 

bhikkhave, samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ 
vasittha, na ca piṇḍakena kilamitthā ”ti?  
 
 

 
11. “Idha mayaṃ bhante, sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū 

kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchimhā. Tesaṃ no 
bhante, amhākaṃ etadahosi: ‘Kena nu kho mayaṃ upāyena samaggā 
sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma, na ca piṇḍakena 
kilameyyāmā ’ti?  
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5. Điều này đã trở thành thông lệ của các tỳ khưu đã sống qua mùa (an 
cư) mưa là đi đến để diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy khi đã 
sống qua mùa (an cư) mưa với thời gian ba tháng đã thu xếp chỗ trú ngụ, 
cầm y bát, ra đi về phía thành Sāvatthi. Tuần tự, các vị đã đi đến Jetavana tu 
viện của ông Anāthapiṇḍika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  
 

 
6. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 

các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có phải đã 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực không?”  
 

 
7. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 

Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực.”  
 

 
8. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 

đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi và không có liên quan đến lợi ích thì 
không (hỏi), khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cắt đứt vấn đề.  
 

 
9. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 

giảng Giáo Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.”  
 

 
10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các 

tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực là như thế nào?”  
 

 
11. - “Bạch ngài, trường hợp chúng con gồm nhiều vị tỳ khưu là bạn bè 

đồng quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở xứ 
Kosala. Bạch ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: ‘Chúng ta có sự hợp 
nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bằng phương thức nào có thể sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực?’  
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12. Tesaṃ no bhante, amhākaṃ etadahosi: ‘Sace kho mayaṃ 
aññamaññaṃ neva ālapeyyāma na sallapeyyāma, yo paṭhamaṃ gāmato 
piṇḍāya paṭikkameyya, so āsanaṃ paññāpeyya, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipeyya, avakkārapātiṃ dhovitvā upaṭṭhāpeyya, 
pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeyya. Yo pacchā gāmato piṇḍāya 
paṭikkameyya, sacassa bhuttāvaseso, sace ākaṅkheyya bhuñjeyya, no ce 
ākaṅkheyya appaharite vā chaḍḍeyya, appāṇake vā udake opilāyeyya, so 
āsanaṃ uddhareyya, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ paṭisāmeyya, 
avakkārapātiṃ dhovitvā paṭisāmeyya, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ paṭisāmeyya, 
bhattaggaṃ sammajjeyya. Yo passeyya pānīyaghaṭaṃ vā paribhojanīya-
ghaṭaṃ vā vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ, so upaṭṭhāpeyya, sacassa hoti 
avisayhaṃ, hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hatthavilaṅghakena 
upaṭṭhāpeyya, na tveva tappaccayā vācaṃ bhindeyya. Evaṃ kho mayaṃ 
samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma, na ca 
piṇḍakena kilameyyāmā ’ti.  
 
 
 

13. Atha kho mayaṃ bhante, aññamaññaṃ neva ālapimhā na sallapimhā. 
Yo paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya paṭikkamati, so āsanaṃ paññāpeti, 
pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipati, avakkārapātiṃ 
dhovitvā upaṭṭhāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti. Yo pacchā 
gāmato piṇḍāya paṭikkamati, sace hoti bhūttāvaseso, sace ākaṅkhati 
bhuñjati, no ce ākaṅkhati appaharite vā chaḍḍeti, appāṇake vā udake 
opilāpeti, so āsanaṃ uddharati, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
paṭisāmeti, avakkārapātiṃ dhovitvā paṭisāmeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
paṭisāmeti, bhattaggaṃ sammajjati. Yo passati pānīyaghaṭaṃ vā 
paribhojanīyaghaṭaṃ vā vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ, so upaṭṭhāpeti, 
sacassa hoti avisayhaṃ, hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hattha-
vilaṅghakena upaṭṭhāpeti, natveva tappaccayā vācaṃ bhindati. Evaṃ kho 
mayaṃ bhante, samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ 
vasimhā, na ca piṇḍakena kilamimhā ”ti.  
 
 
 

14. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Aphāsukaññeva1 kira ’me2 
bhikkhave, moghapurisā vutthā3 samānā phāsukamha4 vutthā ’ti paṭijānanti. 
Pasusaṃvāsaññeva kira ’me bhikkhave, moghapurisā vutthā samānā 
phāsukamha vutthā ’ti paṭijānanti. Eḷakasaṃvāsaññeva kira ’me bhikkhave, 
moghapurisā vutthā samānā phāsukamha vutthā ’ti paṭijānanti. Sapatta-
saṃvāsaññeva kira ’me bhikkhave, moghapurisā vutthā samānā phāsukamha 
vutthā ’ti paṭijānanti. Kathaṃ hi nām ’ime5 bhikkhave, moghapurisā 
mūgabbataṃ6 titthiyasamādānaṃ samādiyissanti? Netaṃ bhikkhave, 
appasannānaṃ vā pasādāya —pe—  

                                                   
1 aphāsuññeva - Ma, Syā, PTS.  4 phāsumhā - Ma, PTS; phāsumha - Syā. 
2 kirime - Javi.    5 kathaṃ hi nāma me bhikkhave - Avi, Manupa. 
3 vuṭṭhā - Ma.    6 mūgabbattaṃ - Syā. 
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12. Bạch ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: ‘Nếu chúng ta có thể 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn có thể ăn; nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ 
ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy 
lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống 
trơn, vị ấy có thể đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu 
bằng tay mời vị thứ hai và có thể đem (nước) lại với dấu hiệu bằng tay, 
nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có thể sống mùa (an cư) mưa một 
cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.’  
 
 

 
13. Bạch ngài, sau đó chúng con đã không nói với nhau và cũng không 

chuyện trò. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên vị ấy sắp xếp chỗ 
ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu 
đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở 
về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu 
không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở 
nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống 
nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu 
nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem (nước) lại. Nếu không làm 
nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và đem (nước) lại với dấu hiệu bằng 
tay, nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. Bạch ngài, chúng con có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống mùa (an cư) mưa một cách 
thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực là như thế.” 
 
 

 
14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, thật 

ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống một cách không thoải mái lại bảo 
rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài thú lại bảo 
rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài cừu lại bảo 
rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối cộng trú của những kẻ lười 
biếng lại bảo rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, 
vì sao những kẻ rồ dại này lại thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự hành 
trì như kẻ câm. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)―  
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Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, 
mūgabbataṃ titthiyasamādānaṃ samādiyitabbaṃ. Yo samādiyeyya, āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ tīhi 
ṭhānehi pavāretuṃ diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Sā vo bhavissati 
aññamaññānulomatā āpattivuṭṭhānatā vinayapurekkhāratā. Evañca pana 
bhikkhave, pavāretabbaṃ: Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ajja pavāraṇā. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
saṅgho pavāreyyā ’ti.  
 

15. Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Saṅghaṃ āvuso pavāremi 
diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ 
upādāya. Passanto paṭikarissāmi. Dutiyampi āvuso saṅghaṃ pavāremi 
diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ 
upādāya. Passanto paṭikarissāmi. Tatiyampi āvuso saṅghaṃ pavāremi 
diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ 
upādāya. Passanto paṭikarissāmī ’ti.  
 

16. Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Saṅghaṃ bhante pavāremi 
diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ 
upādāya. Passanto paṭikarissāmi. Dutiyampi bhante saṅghaṃ pavāremi —
pe— Tatiyampi bhante saṅghaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya 
vā. Vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissāmī 
’”ti.  
 

17. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū theresu bhikkhūsu 
ukkuṭikaṃ nisinnesu pavārayamānesu āsanesu acchanti. Ye te bhikkhū 
appicchā, te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhū theresu bhikkhūsu ukkuṭikaṃ nisinnesu pavārayamānesu āsanesu 
acchissantī ”ti?  
 

18. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhū theresu bhikkhūsu ukkuṭikaṃ nisinnesu 
pavārayamānesu āsanesu acchantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 

Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, moghapurisā 
theresu bhikkhūsu ukkuṭikaṃ nisinnesu pavārayamānesu āsanesu 
acchissanti?  
 

19. Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, theresu 
bhikkhūsu ukkuṭikaṃ nisinnesu pavārayamānesu āsanesu acchitabbaṃ. Yo 
accheyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, sabbeheva ukkuṭikaṃ 
nisinnehi pavāretun ”ti.  
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Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự hành 
trì như kẻ câm; vị nào thọ trì thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, đối với 
các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ta cho phép thỉnh cầu dựa trên ba 
tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ. 
Việc ấy sẽ giúp cho các ngươi có được sự hài hòa với nhau, có được sự thoát 
ra khỏi tội, và có được sự tôn vinh Luật. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu 
như vầy: 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. Hôm nay là ngày lễ 
Pavāraṇā.[*] Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến 
hành lễ Pavāraṇā.’  

15. Vị tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu hội chúng 
do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương 
xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các 
sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói 
với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin 
thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi 
sẽ sửa chữa.’  

16. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi xin thỉnh cầu hội chúng 
do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương 
xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch 
các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu hội chúng ―(như trên)― Bạch các ngài, 
lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’”  

17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong 
lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Các tỳ khưu nào ít 
ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang 
ngồi chồm hổm thỉnh cầu?”  

18. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong 
lúc các tỳ khưu trưởng lão ngồi đang chồm hổm thỉnh cầu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại này lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang 
ngồi chồm hổm thỉnh cầu.  

19. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên ngồi yên trên chỗ 
ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu; vị nào 
ngồi yên thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả 
ngồi chồm hổm để thỉnh cầu.”  
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20. Tena kho pana samayena aññataro thero jarādubbalo ‘yāva sabbe 
pavārentī ’ti1 ukkuṭikaṃ nisinno āgamayamāno mucchito papati.  
 

21. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, tadanan-
tarā2 ukkuṭikaṃ nisīdituṃ yāva pavāreti, pavāretvā āsane nisīditun ”ti.  
 

22. Atha kho bhikkhūnaṃ3 etadahosi: “Kati nu kho pavāraṇā ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Dve ’mā bhikkhave pavāraṇā: 
cātuddasikā4 paṇṇarasikā ca. Imā kho bhikkhave, dve pavāraṇā ”ti.  
 

23. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kati nu kho pavāraṇakammānī 
”ti?”5 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Cattārimāni bhikkhave, pavāraṇa-
kammāni: adhammena vaggaṃ pavāraṇakammaṃ, adhammena samaggaṃ 
pavāraṇakammaṃ, dhammena vaggaṃ pavāraṇakamma, dhammena 
samaggaṃ pavāraṇakammaṃ.  
 

24. Tatra bhikkhave, yamidaṃ adhammena vaggaṃ pavāraṇakammaṃ, 
na bhikkhave, evarūpaṃ pavāraṇakammaṃ kātabbaṃ. Na ca mayā 
evarūpaṃ pavāraṇakammaṃ anuññātaṃ.  
 

25. Tatra bhikkhave, yamidaṃ adhammena samaggaṃ pavāraṇa-
kammaṃ, na bhikkhave, evarūpaṃ pavāraṇakammaṃ kātabbaṃ. Na ca 
mayā evarūpaṃ pavāraṇakammaṃ anuññātaṃ.  
 

26. Tatra bhikkhave, yamidaṃ dhammena vaggaṃ pavāraṇakammaṃ, na 
bhikkhave, evarūpaṃ pavāraṇakammaṃ kātabbaṃ. Na ca mayā evarūpaṃ 
pavāraṇakammaṃ anuññātaṃ.  
 

27. Tatra bhikkhave, yamidaṃ dhammena samaggaṃ pavāraṇakammaṃ, 
evarūpaṃ bhikkhave, pavāraṇakammaṃ kātabbaṃ. Evarūpaṃ mayā 
pavāraṇakammaṃ anuññātaṃ.  
 

28. Tasmātiha bhikkhave, evarūpaṃ pavāraṇakammaṃ karissāma, 
yadidaṃ ‘dhammena samaggan ’ti, evaṃ hi vo bhikkhave, sikkhitabban ”ti.  
 

29. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
saṅgho pavāressatī ”ti.  
 

30. Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca: “Atthi bhante, 
bhikkhu gilāno. So anāgato ”ti. “Anujānāmi, bhikkhave, gilānena bhikkhunā 
pavāraṇaṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave, dātabbā: Tena gilānena 
bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Pavāraṇaṃ 
dammi. Pavāraṇaṃ me hara. Pavāraṇaṃ me ārocehi.6 Mamatthāya pavārehī 
’ti.  

                                                   
1 pavārenti - Syā, Avi.    3 tesaṃ bhikkhūnaṃ - Avi, Javi, Tovi. 
2 tadamantarā - Ma;     4 cātuddasikā ca - Ma, Javi, Manupa. 
   tadantarā - PTS.    5 pavāraṇākammāni - Syā. 
6 pavāraṇaṃ me ārocehi iti ayaṃ pāṭho Sīmu, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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20. Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ già yếu ngồi chồm hổm (nghĩ 
rằng): “Đến khi tất cả thỉnh cầu xong,” trong lúc chờ đợi bị ngất xỉu ngã 
xuống.  
 

21. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép ngồi chồm hổm trong khoảng thời gian chờ đợi cho đến khi thỉnh cầu, 
sau khi thỉnh cầu thì được ngồi xuống trên chỗ ngồi.”  
 

22. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu lễ 
Pavāraṇā?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là hai lễ Pavāraṇā: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. Này các tỳ 
khưu, đây là hai lễ Pavāraṇā.”  
 

23. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu hành sự 
Pavāraṇā?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là bốn hành sự Pavāraṇā: Hành sự Pavāraṇā sai Pháp theo phe nhóm, 
hành sự Pavāraṇā sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Pavāraṇā đúng Pháp 
theo phe nhóm, hành sự Pavāraṇā đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

24. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavāraṇā sai Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pavāraṇā có 
hình thức như thế và hành sự Pavāraṇā có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 
 

25. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavāraṇā sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pavāraṇā có 
hình thức như thế và hành sự Pavāraṇā có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 
 

26. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavāraṇā đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pavāraṇā có 
hình thức như thế và hành sự Pavāraṇā có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 
 

27. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavāraṇā đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Pavāraṇā có hình 
thức như thế và hành sự Pavāraṇā có hình thức như thế được ta cho phép.  
 

28. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Pavāraṇā 
có hình thức như thế tức là: ‘Đúng Pháp có sự hợp nhất.’ Này các tỳ khưu, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thế.” 
 

29. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Pavāraṇā.” 
 

30. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra lời thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, 
nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên 
đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như 
vầy: ‘Tôi xin trao ra lời thỉnh cầu. Hãy chuyển đạt lời thỉnh cầu của tôi. Hãy 
thông báo lời thỉnh cầu của tôi. Hãy thỉnh cầu vì sự lợi ích của tôi.’  
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Kāyena viññāpeti, vācāya viññāpeti, kāyena vācāya viññāpeti, dinnā hoti 
pavāraṇā. Na kāyena viññāpeti, na vācāya viññāpeti, na kāyena vācāya 
viññāpeti, na dinnā hoti pavāraṇā. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. 
No ce labhetha, so bhikkhave, gilāno bhikkhu mañcena vā pīṭhena vā 
saṅghamajjhe ānetvā pavāretabbaṃ. Sace bhikkhave, gilānupaṭṭhākānaṃ 
bhikkhūnaṃ evaṃ hoti:1 ‘Sace kho mayaṃ gilānaṃ ṭhānā cāvessāma, 
ābādho vā abhivaḍḍhissati, kālakiriyā vā bhavissatī ’ti. Na bhikkhave, gilāno2 
ṭhānā cāvetabbo. Saṅghena tattha gantvā pavāretabbaṃ. Na tveva vaggena 
saṅghena pavāretabbaṃ. Pavāreyya ce, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

31. Pavāraṇāhārako3 ce bhikkhave, dinnāya pavāraṇāya tattheva 
pakkamati, aññassa dātabbā pavāraṇā. Pavāraṇāhārako ce bhikkhave, 
dinnāya pavāraṇāya tattheva vibbhamati ―pe― kālaṃ karoti ―pe― 
‘Sāmaṇero’ paṭijānāti ―pe― ‘Sikkhaṃ paccakkhātako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Antimavatthuṃ ajjhāpannako’ paṭijānāti ―pe― ‘Ummattako’ paṭijānāti 
―pe― ‘Khittacitto’ paṭijānāti ―pe― ‘Vedanaṭṭo’ paṭijānāti ―pe― ‘Āpattiyā 
adassane ukkhittako’ paṭijānāti ―pe― ‘Āpattiyā appaṭikamme ukkhittako’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako’ paṭijānāti 
―pe― ‘Paṇḍako’ paṭijānāti ―pe― ‘Theyyasaṃvāsako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Titthiyapakkantako’ paṭijānāti ―pe― ‘Tiracchānagato’ paṭijānāti —pe— 
‘Mātughātako’ paṭijānāti —pe— ‘Pitughātako’ piṭajānāti ―pe― 
‘Arahantaghātako’ paṭijānāti ―pe― ‘Bhikkhunīdūsako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Saṅghabhedako’ paṭijānāti ―pe― ‘Lohituppādako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Ubhatobyañjanako’ paṭijānāti, aññassa dātabbā pavāraṇā. 
 
 
 
 

32. Pavāraṇāhārako ce bhikkhave, dinnāya pavāraṇāya antarāmagge 
pakkamati, anāhaṭā hoti pavāraṇā. Pavāraṇāhārako ce bhikkhave, dinnāya 
pavāraṇāya antarāmagge vibbhamati ―pe― kālaṃ karoti —pe— ‘Sāmaṇero’ 
paṭijānāti —pe— ‘Sikkhaṃ paccakkhātako’ paṭijānāti ―pe― ‘Antimavatthuṃ 
ajjhāpannako’ paṭijānāti ―pe― ‘Ummattako’ paṭijānāti ―pe― ‘Khittacitto’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Vedanaṭṭo’ paṭijānāti ―pe― ‘Āpattiyā adassane ukkhittako’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Āpattiyā appaṭikamme ukkhittako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako’ paṭijānāti ―pe― ‘Paṇḍako’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Theyyasaṃvāsako’ paṭijānāti ―pe― ‘Titthiyapakkantako’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Tiracchānagato’ paṭijānāti —pe— ‘Mātūghātako’ paṭijānāti 
—pe— ‘Pitughātako’ paṭijānāti ―pe― ‘Arahantaghātako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Bhikkhunīdūsako’ paṭijānāti ―pe― ‘Saṅghabhedako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Lohituppādako’ paṭijānāti ―pe― ‘Ubhatobyañjanako’ paṭijānāti, anāhaṭā 
hoti pavāraṇā.  

                                                   
1 etadahosi - Ma.  2 gilāno bhikkhu - Ma.  3 pavāraṇahārako - Ma. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1                Chương Pavāraṇā 

 405

(Nếu) vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân 
và lời nói, thì lời thỉnh cầu đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện bằng 
thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, thì lời 
thỉnh cầu đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như 
vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên dùng 
cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng rồi 
nên thực hiện lễ Pavāraṇā. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc 
bệnh khởi ý như vầy: ‘Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi vị trí thì 
bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong,’ này các tỳ khưu, không nên di 
chuyển vị bị bệnh khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Pavāraṇā 
ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ Pavāraṇā bởi hội chúng theo phe 
nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

 
31. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 

lời thỉnh cầu từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ ấy hoàn tục, ... từ trần, ... được biết là vị 
(xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... được biết là vị 
phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên, ... được biết là bị loạn trí, ... 
được biết là bị thọ khổ hành hạ, ... được biết là vị bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, ... được 
biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ vô căn, ... 
được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi theo ngoại 
đạo, ... được biết là loài thú, ... được biết là kẻ giết mẹ, ... được biết là kẻ giết 
cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, ... 
được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), 
... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu nên được trao ra đến vị khác.  
 
 

 
32. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 

lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, ... từ trần, 
... được biết là vị (xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... 
được biết là vị phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên, ... được biết là bị 
loạn trí, ... được biết là bị thọ khổ hành hạ, ... được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
... được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ 
vô căn, ... được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo, ... được biết là loài thú, ... được biết là kẻ giết mẹ, ... được biết 
là kẻ giết cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, ... được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu 
(đức Phật), ... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được 
chuyển đạt.  
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33. Pavāraṇāhārako ce bhikkhave, dinnāya pavāraṇāya saṅghappatto 
pakkamati, āhaṭā hoti pavāraṇā. Pavāraṇāhārako ce bhikkhave, dinnāya 
pavāraṇāya saṅghappatto vibbhamati ―pe― kālaṃ karoti ―pe― ‘Sāmaṇero’ 
paṭijānāti —pe— ‘Sikkhaṃ paccakkhātako’ paṭijānāti ―pe― ‘Antimavatthuṃ 
ajjhāpannako’ paṭijānāti ―pe― ‘Ummattako’ paṭijānāti ―pe― ‘Khittacitto’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Vedanaṭṭo’ paṭijānāti ―pe― ‘Āpattiyā adassane ukkhittako’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Āpattiyā appaṭikamme ukkhittako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako’ paṭijānāti ―pe― ‘Paṇḍako’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Theyyasaṃvāsako’ paṭijānāti ―pe― ‘Titthiyapakkantako’ 
paṭijānāti ―pe― ‘Tiracchānagato’ paṭijānāti —pe— ‘Mātughātako’ paṭijānāti 
—pe— ‘Pitughātako’ paṭijānāti ―pe― ‘Arahantaghātako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Bhikkhunīdūsako’ paṭijānāti ―pe― ‘Saṅghabhedako’ paṭijānāti ―pe― 
‘Lohituppādako’ paṭijānāti ―pe― ‘Ubhatobyañjanako’ paṭijānāti, āhaṭā hoti 
pavāraṇā. 
 
 
 

34. Pavāraṇāhārako ce bhikkhave, dinnāya pavāraṇāya saṅghappatto 
sutto nāroceti, āhaṭā hoti pavāraṇā. Pavāraṇāhārakassa anāpatti.1 Pavāraṇā-
hārako ce bhikkhave, dinnāya pavāraṇāya saṅghappatto pamatto nāroceti 
―pe― samāpanno nāroceti, āhaṭā hoti pāvaraṇā. Pavāraṇāhārakassa 
anāpatti.  
 
 
 

35. Pavāraṇāhārako ce bhikkhave, dinnāya pavāraṇāya saṅghappatto 
sañcicca nāroceti, āhaṭā hoti pavāraṇā. Pavāraṇāhārakassa āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi, bhikkhave, tadahu pavāraṇāya pavāraṇaṃ dentena 
chandampi dātuṃ santi saṅghassa karaṇīyan ”ti.  
 
 
 
 

36. Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ tadahu pavāraṇāya 
ñātakā gaṇhiṃsu. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhuṃ tadahu pavāraṇāya ñātakā gaṇhanti. Te ñātakā bhikkhūhi 
evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha tumhe āyasmanto imaṃ bhikkhuṃ muhuttaṃ 
muñcatha,2 yāvāyaṃ bhikkhu pavāretī ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ 
kusalaṃ. No ce labhetha, te ñātakā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha 
tumhe āyasmanto muhuttaṃ ekamantaṃ hotha. Yāvāyaṃ bhikkhu 
pavāraṇaṃ detī ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, te 
ñātakā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha tumhe āyasmanto imaṃ 
bhikkhuṃ muhuttaṃ nissīmaṃ netha, yāva saṅgho pavāretī ’ti. Evañcetaṃ 
labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, natveva vaggena saṅghena 
pavāretabbaṃ. Pavāreyya ce, āpatti dukkaṭassa. 

                                                   
1 pavāraṇāhārakassa anāpattī ti kesuci potthakesu na dissate. 
2 muñcetha - Tovi, Manupa, Avi.  
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33. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu 
đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, ... từ trần, ... 
được biết là vị (xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... 
được biết là vị phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên, ... được biết là bị 
loạn trí, ... được biết là bị thọ khổ hành hạ, ... được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
... được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ 
vô căn, ... được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo, ... được biết là loài thú, ... được biết là kẻ giết mẹ, ... được biết 
là kẻ giết cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, ... được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu 
(đức Phật), ... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt.  

 
34. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 

lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo thì 
lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời thỉnh cầu không bị phạm 
tội. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt lời 
thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi lơ đễnh ―(như trên)― rồi nhập định 
nên không thông báo thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời 
thỉnh cầu không bị phạm tội.  

 
35. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 

lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì lời thỉnh 
cầu đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt lời thỉnh cầu bị phạm tội dukkaṭa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Pavāraṇā vị trao ra lời thỉnh cầu 
(đồng thời) trao ra sự tùy thuận (phòng khi) hội chúng có hành sự cần được 
thực hiện.” 

 
36. Vào lúc bấy giờ, vào ngày lễ Pavāraṇā các thân quyến đã nắm giữ lại 

vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā các thân quyến nắm giữ vị tỳ khưu lại. Các 
thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy 
trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực 
hiện lễ Pavāraṇā xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt 
đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu 
nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát 
đến khi nào vị tỳ khưu này trao ra lời thỉnh cầu xong.’ Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân 
quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy dẫn 
vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực 
hiện lễ Pavāraṇā xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt 
đẹp. Nếu không đạt được (như thế), vẫn không nên thực hiện lễ Pavāraṇā 
bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.  
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37. Idha pana bhikkhave, bhikkhuṃ tadahu pāvāraṇāya rājāno gaṇhanti, 
—pe— corā gaṇhanti, —pe— dhuttā gaṇhanti, —pe— bhikkhupaccatthikā 
gaṇhanti, te bhikkhupaccatthikā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha 
tumhe āyasmanto imaṃ bhikkhuṃ muhuttaṃ muñcatha, yāvāyaṃ bhikkhu 
pavāretī ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, te 
bhikkhū paccatthikā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha tumhe āyasmanto 
muhuttaṃ ekamantaṃ hotha, yāvāyaṃ bhikkhu pavāraṇaṃ detī ’ti. 
Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, te bhikkhu-
paccatthikā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha tumhe āyasmanto imaṃ 
bhikkhuṃ muhuttaṃ nissīmaṃ netha, yāva saṅgho pavāretī ’ti evañcetaṃ 
labhetha, iccetaṃ kusalaṃ; no ce labhetha, natveva vaggena saṅghena 
pavāretabbaṃ. Pavāreyya ce, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
38. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

pañca bhikkhū viharanti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Bhagavatā paññattaṃ saṅghena pavāretabban ’ti. Mayañcamha pañca janā. 
Kathannu kho amhehi pavāretabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ 
“Anujānāmi bhikkhave, pañcannaṃ saṅghe1 pavāretun ”ti.  

 
39. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

cattāro bhikkhū viharanti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Bhagavatā anuññātaṃ pañcannaṃ saṅghe1 pavāretuṃ.2 Mayañcamha 
cattāro janā. Kathannu kho amhehi pavāretabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, catuntaṃ aññamaññaṃ 
pavāretuṃ. Evañca pana bhikkhave, pavāretabbaṃ: Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā:  

 
40. ‘Suṇantu me āyasmanto. Ajja pavāraṇā. Yadāyasmantānaṃ 

pattakallaṃ, mayaṃ aññamaññaṃ pavāreyyāmā ’ti. Therena bhikkhunā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā te 
bhikkhū evamassu vacanīyā: ‘Ahaṃ āvuso āyasmante pavāremi diṭṭhena vā 
sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ upādāya. 
Passanto paṭikarissāmi. Dutiyampi ahaṃ āvuso āyasmante pavāremi —pe— 
Tatiyampi ahaṃ āvuso āyasmante pavāremi diṭṭhena vā sutena vā 
parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ upādāya. Passanto 
paṭikarissāmī ’ti.  

 
41. Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 

nisīditvā añjaliṃ paggahetvā te bhikkhū evamassu vacanīyā: ‘Ahaṃ bhante 
āyasmante pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ 
āyasmanto anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissāmi. Dutiyampi ahaṃ 
bhante āyasmante pavāremi —pe— Tatiyampi ahaṃ bhante āyasmante 
pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmanto 
anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissāmī ’”ti.  

                                                   
1 saṅghena - Syā.               2 pavāretunti - Ma. 
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37. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavāraṇā các đức vua nắm 
giữ vị tỳ khưu lại. ―(như trên)― các kẻ trộm cướp nắm giữ ―(như trên)― 
những kẻ bất lương nắm giữ ―(như trên)― những kẻ đối nghịch tỳ khưu nắm 
giữ vị tỳ khưu lại. Những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói 
như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc 
lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực hiện lễ Pavāraṇā xong.’ Nếu việc ấy đạt 
được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), 
những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các 
ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này trao ra lời thỉnh cầu xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy 
là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy 
nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các đạo hữu, các người hãy dẫn vị tỳ 
khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực hiện lễ 
Pavāraṇā xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không thể đạt được (như thế), vẫn không nên thỉnh cầu bởi hội chúng 
theo phe nhóm; nếu vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

38. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có năm vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Hội chúng nên tiến hành lễ Pavāraṇā’ và chúng ta là năm người, 
vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavāraṇā như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu hội chúng đối 
với năm vị.”  

39. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có bốn vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ Pavāraṇā như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị. 
Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: Các vị tỳ khưu ấy nên được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

40. ‘Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pavāraṇā. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên thỉnh cầu lẫn nhau.’ Vị 
tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa 
chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức ―(như trên)― 
Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy 
nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’  
 

41. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị các tỳ khưu ấy như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi xin 
thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận 
ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức 
―(như trên)― Bạch các ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã 
được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin 
các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’”  
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42. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
tayo bhikkhū viharanti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā 
anuññātaṃ paññannaṃ saṅghe pavāretuṃ, catunnaṃ aññamaññaṃ 
pavāretuṃ. Mayañcamha tayo janā. Kathannu kho amhehi pavāretabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, tiṇṇannaṃ 
aññamaññaṃ pavāretuṃ. Evañca pana bhikkhave, pavāretabbaṃ: Vyattena 
bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā:  
 
 

 
43. ‘Suṇantu me āyasmanto. Ajja pavāraṇā. Yadāyasmantānaṃ 

pattakallaṃ, mayaṃ aññamaññaṃ pavāreyyāmā ’ti. Therena bhikkhunā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā te 
bhikkhū evamassu vacanīyā: ‘Ahaṃ āvuso āyasmante pavāremi diṭṭhena vā 
sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmantā anukampaṃ upādāya. 
Passanto paṭikarissāmi. Dutiyampi ahaṃ āvuso āyasmante pavāremi —pe— 
Tatiyampi ahaṃ āvuso āyasmante pavāremi diṭṭhena vā sutena vā 
parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmantā anukampaṃ upādāya. Passanto 
paṭikarissāmī ’ti.  
 
 

 
44. Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 

nisīditvā añjaliṃ paggahetvā te bhikkhū evamassu vacanīyā: ‘Ahaṃ bhante 
āyasmante pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ 
āyasmantā anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissāmi. Dutiyampi ahaṃ 
bhante āyasmante pavāremi —pe— Tatiyampi ahaṃ bhante āyasmante 
pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadantu maṃ āyasmantā 
anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissāmī ’”ti.  
 
 

 
45. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

dve bhikkhū viharanti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā 
anuññātaṃ pañcannaṃ saṅghe pavāretuṃ, catunnaṃ aññamaññaṃ 
pavāretuṃ, tiṇṇannaṃ aññamaññaṃ pavāretuṃ. Mayañcamha dve janā. 
Kathannu kho amhehi pavāretabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, dvinnaṃ aññamaññaṃ pavāretuṃ. Evañca pana 
bhikkhave, pavāretabbaṃ: Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā navo bhikkhu evamassu 
vacanīyā: ‘Ahaṃ āvuso āyasmantaṃ pavāremi diṭṭhena vā suttena vā 
parisaṅkāya vā. Vadatu maṃ āyasmā anukampaṃ upādāya. Passanto 
paṭikarissāmi. Dutiyampi ahaṃ āvuso āyasmantaṃ pavāremi diṭṭhena vā 
sutena vā parisaṅkāya vā. Vadatu maṃ āyasmā anukampaṃ upādāya. 
Passanto paṭikarissāmi. Tatiyampi ahaṃ āvuso āyasmantaṃ pavāremi 
diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadatu maṃ āyasmā anukampaṃ 
upādāya. Passanto paṭikarissāmī ’ti.  
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42. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có ba vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị và 
chúng ta là ba người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavāraṇā như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: 
Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực:  
 
 

43. ‘Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pavāraṇā. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên thỉnh cầu lẫn nhau.’ Vị 
tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói với vị các tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa 
chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức ―(như trên)― 
Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy 
nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’  
 
 

44. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi xin 
thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận 
ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức 
―(như trên)― Bạch các ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã 
được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin 
các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’”  
 
 

45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có hai vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn 
vị,thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị và chúng ta là hai người, vậy chúng ta nên 
thực hiện lễ Pavāraṇā như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị. Và này 
các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: Vị tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y 
một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu mới tu 
như vầy: ‘Này sư đệ, tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với 
tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu 
đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng 
thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này 
sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’  
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46. Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā thero bhikkhu evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ 
bhante āyasmantaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Vadatu 
maṃ āyasmā anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissāmi. Dutiyampi 
ahaṃ bhante āyasmantaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena parisaṅkāya vā. 
Vadatu maṃ āyasmā anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissāmi. 
Tatiyampi ahaṃ bhante āyasmantaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā 
parisaṅkāya vā. Vadatu maṃ āyasmā anukampaṃ upādāya. Passanto 
paṭikarissāmī ’”ti.  
 
 

47. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya eko 
bhikkhu viharati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā 
anuññātaṃ pañcannaṃ saṅghe pavāretuṃ, catunnaṃ aññamaññaṃ 
pavāretuṃ, tiṇṇannaṃ aññamaññaṃ pavāretuṃ, dvinnaṃ aññamaññaṃ 
pavāretuṃ. Ahañcamhi ekako. Kathannu kho mayā pavāretabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ 
āvāse tadahu pavāraṇāya eko bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhunā 
yattha bhikkhū paṭikkamanti upaṭṭhānasālāya vā maṇḍape vā rukkhamūle 
vā, so deso1 sammajjitvā pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetvā āsanaṃ 
paññapetvā padīpaṃ katvā nisīditabbaṃ. Sace aññe bhikkhū āgacchanti, 
tehi saddhiṃ pavāretabbaṃ. No ce āgacchanti ‘Ajja me pavāraṇā ’ti 
adhiṭṭhātabbaṃ. No ce adhiṭṭhaheyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Tatra bhikkhave, yattha pañca bhikkhū viharanti, na ekassa pavāraṇaṃ 
āharitvā catūhi saṅghe pavāretabbaṃ. Pavāreyyuṃ ce, āpatti dukkaṭassa. 
Tatra bhikkhave, yattha cattāro bhikkhū viharanti, na ekassa pavāraṇaṃ 
āharitvā tīhi aññamaññaṃ pavāretabbaṃ. Pavāreyyuṃ ce, āpatti dukkaṭassa. 
Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhū viharanti, na ekassa pavāraṇaṃ 
āharitvā dvīhi aññamaññaṃ pavāretabbaṃ. Pavāreyyuṃ ce, āpatti 
dukkaṭassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhū viharanti, na ekassa 
pavāraṇaṃ āharitvā ekena adhiṭṭhātabbaṃ. Adhiṭṭhaheyya ce,2 āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

48. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tadahu pavāraṇāya 
āpattiṃ āpanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā 
paññattaṃ ‘na sāpattikena pavāretabban ’ti. Ahañcamhi āpattiṃ āpanno. 
Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya āpattiṃ āpanno hoti. 
Tena bhikkhave, bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa 
vacanīyo: ‘Ahaṃ āvuso itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno. Taṃ paṭidesemī ’ti. 
Tena vattabbo: ‘Passasī ’ti. ‘Āma pasasāmī ’ti. ‘Āyatiṃ saṃvareyyāsī ’ti.  

                                                   
1 so deso sammajjitvāti = taṃ desaṃ sammajjitvā - upayogatthe paccattaṃ aṭṭhakathā.  
2 adhiṭṭheyya - Ma. 
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46. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu trưởng lão như vầy: ‘Bạch ngài, tôi xin 
thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ 
sửa chữa. Bạch ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, 
hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức 
hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch ngài, lần thứ ba tôi 
xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi 
sẽ sửa chữa.’”  

 
47. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có một vị tỳ khưu 

cư ngụ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị, thỉnh 
cầu lẫn nhau đối với ba vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị và ta chỉ có một 
mình, vậy ta nên thực hiện lễ Pavāraṇā như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ 
Pavāraṇā có một vị tỳ khưu cư ngụ. Này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu 
thường quay trở về là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị tỳ 
khưu ấy nên quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống nước rửa, nên sắp đặt 
chỗ ngồi, nên thắp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các tỳ khưu khác đi 
đến thì nên thực hiện lễ Pavāraṇā với các vị ấy; nếu không có ai đi đến thì 
nên chú nguyện rằng: ‘Hôm nay là lễ Pavāraṇā của tôi.’ Nếu không chú 
nguyện thì phạm tội dukkaṭa. 

 
Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có năm vị tỳ khưu cư ngụ, không nên 

chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu hội chúng bởi bốn vị. Nếu 
các vị thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có 
bốn vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi 
thỉnh cầu lẫn nhau bởi ba vị. Nếu các vị thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa. Này 
các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có ba vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt 
lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu lẫn nhau bởi hai vị. Nếu các vị thỉnh 
cầu thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có hai vị tỳ 
khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi chú nguyện 
bởi một vị. Nếu chú nguyện thì phạm tội dukkaṭa.”  

 
48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phạm tội vào ngày lễ Pavāraṇā. 

Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Vị 
bị phạm tội không nên tiến hành lễ Pavāraṇā’ và ta thì bị phạm tội; vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội vào ngày lễ Pavāraṇā. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng 
y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên, và nên nói như vầy: - 
‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin thú nhận tội ấy.’ Vị kia 
nên nói rằng: - ‘(Đại đức) có thấy (tội ấy) không?’ - ‘Thưa có, tôi thấy.’ - ‘(Đại 
đức) hãy thu thúc trong tương lai.’  
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49. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavāraṇāya āpattiyā vematiko 
hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa 
vacanīyo: ‘Ahaṃ āvuso itthannāmāya āpattiyā vematiko. Yadā nibbematiko 
bhavissāmi,1 tadā taṃ āpattiṃ paṭikarissāmī ’ti. Vatvā pavāretabbaṃ. Na 
tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabbo ”ti.  
 
 
 

50. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pavārayamāno āpattiṃ 
sarati.2 Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na 
sāpattikena pavāretabban ’ti. Ahañcamhi āpattiṃ āpanno. Kathannu kho 
mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu pavārayamāno āpattiṃ sarati. Tena bhikkhave, 
bhikkhunā sāmanto bhikkhu evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ āvuso itthānāmaṃ 
āpattiṃ āpanno. Ito vuṭṭhahitvā taṃ āpattiṃ paṭikarissāmī ’ti. Vatvā 
pavāretabbaṃ. Na tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabbo ’ti. Idha 
pana bhikkhave, bhikkhu pavārayamāno āpattiyā vematiko hoti. Tena 
bhikkhave, bhikkhunā sāmanto bhikkhu emassa vacanīyo: ‘Ahaṃ āvuso 
itthannāmāya āpattiyā vematiko. Yadā nibbematiko bhavissāmi. Tadā taṃ 
āpattiṃ paṭikarissāmī ’ti vatvā pavāretabbaṃ. Na tveva tappaccayā 
pavāraṇāya antarāyo kātabbo ”ti.  
 
 
 

51. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ 
etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na sabhāgā āpatti desetabbā. Na sabhāgā 
āpatti paṭiggahetabbā ’ti. Ayañca sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno. 
Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban ”ti?  
 
 
 

52. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, 
aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ 
āpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi eko bhikkhu sāmantā āvāsā 
sajjukaṃ pāhetabbo: ‘Gacchāvuso, taṃ āpattiṃ paṭikaritvā āgaccha. Mayaṃ 
te santike taṃ āpattiṃ paṭikarissāmā ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ 
kusalaṃ. No ce labhetha, vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

53. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ 
āpanno. Yadā aññaṃ bhikkhuṃ suddhaṃ anāpattikaṃ passissati, tadā tassa 
santike taṃ āpattiṃ paṭikarissatī ’ti vatvā pavāretabbaṃ. Na tveva 
tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabbo.  

                                                   
1 bhavissāmī ti - Avi, Tovi, Manupa.   2 sari - Avi, Javi Manupa, Tovi. 
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49. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lễ Pavāraṇā. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị 
tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay 
lên, và nên nói như vầy: - ‘Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội 
tên (như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói 
xong thì lễ Pavāraṇā nên được tiến hành, nhưng không nên làm chướng ngại 
cho lễ Pavāraṇā chỉ vì nguyên nhân ấy.”  
 
 

50. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang được thỉnh cầu thì 
nhớ ra tội. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Vị bị phạm tội không nên thỉnh cầu’ và ta thì bị phạm tội; vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trong lúc đang được thỉnh cầu thì 
nhớ ra tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh 
như vầy: ‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), sau khi đứng dậy khỏi 
đây tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong thì nên thỉnh cầu, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì nguyên nhân ấy. Này các tỳ khưu, 
trường hợp vị tỳ khưu trong lúc đang được thỉnh cầu thì có nghi ngờ về sự 
phạm tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh như 
vầy: ‘Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội tên (như vầy), khi 
nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong thì nên 
thỉnh cầu, nhưng không nên làm chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì 
nguyên nhân ấy.”  
 
 

51. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên trình báo tội (đã phạm) giống nhau, 
không nên ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau’ và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?”  
 
 

52. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống 
nhau. Này các tỳ khưu, ngay trong hôm ấy các vị tỳ khưu ấy nên phái một vị 
tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và sau khi sửa 
chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện 
của đại đức.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các 
tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì hội chúng cần được thông báo bởi 
vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 

53. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào (hội chúng) nhìn thấy vị tỳ khưu khác 
trong sạch không phạm tội khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị ấy.’ Nói xong, thì lễ Pavāraṇā nên được tiến hành, nhưng 
không nên làm chướng ngại cho lễ Pavāraṇā chỉ vì nguyên nhân ấy. 
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54. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pāvāraṇāya sabbo 
saṅgho sabhāgāya āpattiyā vematiko hoti. Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sabbo saṅgho 
sabhāgāya āpattiyā vematiko. Yadā nibbematiko bhavissati, tadā taṃ 
āpattiṃ paṭikarissatī ’ti. Vatvā pavāretabbaṃ. Na tveva tappaccayā 
pavāraṇāya antarāyo kātabbo ”ti. 
 
 

Paṭhamaka bhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.1  
 

***** 
 

 
 

 

                                                   
1 paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito - Ma; paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ - PTS. 
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54. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. 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. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ về sự phạm tội 
giống nhau, khi nào (hội chúng) dứt khỏi hoài nghi khi ấy (hội chúng) sẽ sửa 
chữa tội ấy.’ Nói xong, thì lễ Pavāraṇā nên được tiến hành, nhưng không 
nên làm chướng ngại cho lễ Pavāraṇā chỉ vì nguyên nhân ấy.”  
 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatiṃsu pañca vā atirekā vā. Te na jāniṃsu 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavāresuṃ. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchiṃsu bahutarā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
2. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (1)  
 

 
3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppavāritā, avasesehi 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (2) 
 

 
4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, avasesehi 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (3) 
 

 
5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (4) 
 

 
6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppavāritā, tesaṃ santike 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (5)  
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1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có nhiều vị tỳ khưu 
thường trú đã tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết rằng: “Có 
những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực hiện lễ 
Pavāraṇā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 

2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu thì có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (1) 
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (2) 
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (3) 
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy 
nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (4) 
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (5) 
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7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, tesaṃ santike 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ anāpatti. (6) 
 

 
8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte avuṭṭhitāya parisāya 
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi 
puna pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (7) 
 

 
9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte avuṭṭhitāya parisāya 
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppavāritā, tesaṃ 
santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (8) 
 

 
10. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte avuṭṭhitāya parisāya 
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, tesaṃ 
santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (9) 
 

 
11. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte ekaccāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, 
bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (10) 
 

 
12. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte ekaccāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā 
suppavāritā, tesaṃ santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (11) 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội 
đối với các vị đã thỉnh cầu. (6) 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh 
cầu. (7)  

9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (8)  

10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (9) 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh 
cầu. (10)  

12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (11) 
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13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte ekaccāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā 
suppavāritā, tesaṃ santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ anāpatti. (12) 
 
 

 
14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte sabbāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, 
bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (13) 
 
 

 
15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte sabbāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā 
suppavāritā, tesaṃ santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (14) 
 
 

 
16. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā samaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte sabbāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā 
suppavāritā, tesaṃ santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ ānāpatti. (15) 
 

Anāpattipaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (12) 
 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các 
tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. 
(13)  
 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (14) 
 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã 
thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (15) 
 

Dứt mười lăm trường hợp vô tội. 
 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā vaggasaññino pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ. 
Pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa. (1) 
 
 
 
 

2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā vaggasaññino pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti samasamā. Pavāritā suppavāritā, avasesehi pavāretabbaṃ. 
Pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa. (2) 
 
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā vaggasaññino pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, avasesehi pavāretabbaṃ. 
Pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa. (3) 
 
 
 
 

4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino 
vaggā vaggasaññino pavārenti. Tehi pavāritamatte athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti bahutarā ―pe― samasamā ―pe― thokatarā ―pe― avuṭṭhitāya 
parisāya ―pe― bahutarā ―pe― samasamā ―pe― thokatarā ―pe― ekaccāya 
vuṭṭhitāya parisāya ―pe― bahutarā ―pe― samasamā ―pe― thokatarā 
―pe― sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti 
bahutarā ―pe― samasamā ―pe― thokatarā. Pavāritā suppavāritā, tesaṃ 
santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa. (4-15) 
 

Vaggāvaggasaññī- 
paṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pavāraṇā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa. (1) 
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pavāraṇā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội dukkaṭa. (2) 
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pavāraṇā. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkaṭa. (3) 
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi đến. 
―(như trên)― trong khi tập thể chưa đứng lên, ... nhiều hơn ... tương đương 
... ít hơn ―(như trên)― một số vị ở tập thể đã đứng lên, ... nhiều hơn ... 
tương đương ... ít hơn ―(như trên)― toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkaṭa. (4-15)  
 

Dứt mười lăm trường hợp  
là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. 

 
***** 




