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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 ‘kappati nu kho amhākaṃ 
pavāretuṃ, na nu kho kappatī ’ti vematikā 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 ‘kappati nu kho amhākaṃ 
pavāretuṃ, na nu kho kappatī ’ti vematikā 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 ‘kappati nu kho amhākaṃ 
pavāretuṃ, na nu kho kappatī ’ti vematikā 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 ‘kappati nu kho amhākaṃ 
pavāretuṃ, na nu kho kappatī ’ti vematikā pavārenti. Tehi pavāritamatte 
―pe― 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) 
 

Vematikapaṇṇarasakaṃ 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 có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Pavāraṇā của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ 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 có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Pavāraṇā của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ 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 có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Pavāraṇā của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ 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 có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Pavāraṇā của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ rồi thực hiện lễ Pavāraṇā. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, ―(như 
trên)― nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn ―(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 có sự nghi ngờ. 
 

***** 
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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 ‘kappateva amhākaṃ pavāretuṃ. 
Nāmhākaṃ1 na kappatī’ ti kukkuccapakatā 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 ‘kappateva amhākaṃ pavāretuṃ. 
Nāmhākaṃ na kappatī’ ti kukkuccapakatā 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 ‘kappateva amhākaṃ pavāretuṃ. 
Nāmhākaṃ na kappatī’ ti kukkuccapakatā pavārenti. Tehi pavāriyamāne 
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, 
avasesehi2 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 ‘kappateva amhākaṃ pavāretuṃ. 
Nāmhākaṃ na kappatī ’ti kukkuccapakatā pavārenti. Tehi pavāritamatte 
―pe― 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) 

 
Kukkuccapakatapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 

                                                   
1 namhākaṃ - Syā, PTS.     2 avasesehi tesaṃ santike ityapi. 
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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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Pavāraṇā 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại 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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Pavāraṇā 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại 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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Pavāraṇā 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại 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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Pavāraṇā 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Pavāraṇā. Khi 
các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, ―(như trên)― nhiều hơn ... tương đương ... ít 
hơn ―(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 ‘bỏ qua sự ngần ngại.’ 
 

***** 
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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 ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (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 ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppavāritā, avasesehi 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (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 ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, avasesehi 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (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 ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (4) 
 
 
 
 

5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppavāritā, avasesehi 
pavāretabbaṃ.1 Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (5) 

                                                   
1 tesaṃ santike pavāretabbaṃ - Ma. 
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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 có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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 thullaccaya. 
(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 có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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 thullaccaya. (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 có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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 thullaccaya. (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 có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. 
(4) 
 
 

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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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 còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì 
phạm tội thullaccaya. (5) 
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6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, tesaṃ santike 
pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (6) 
 
 
 
 

7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte avuṭṭhitāya parisāya 
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi 
puna pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (7) 
 
 
 
 

8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte avuṭṭhitāya parisāya 
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppavāritā, 
avasesehi pavāretabbaṃ.1 Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (8) 
 
 
 
 

9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte avuṭṭhitāya parisāya 
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppavāritā, tesaṃ 
santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (9) 
 
 
 
 

10. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte ekaccāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, 
bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (10) 

                                                   
1 tesaṃ santike pavāretabbaṃ - Ma. 
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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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (6) 

 
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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã 
thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (7) 

 
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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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 còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (8) 

 
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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
thullaccaya. (9) 

 
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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã 
thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (10) 
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11. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte ekaccāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppa-
vāritā, avasesehi pavāretabbaṃ.1 Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (11) 
 

 
12. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte ekaccāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppa-
vāritā, tesaṃ santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (12) 
 

 
13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte sabbāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, 
bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (13) 
 

 
14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte sabbāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. Pavāritā suppa-
vāritā, avasesehi pavāretabbaṃ.1 Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (14) 
 

 
15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 

sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te jānanti 
‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti. Tehi pavāritamatte sabbāya vuṭṭhitāya 
parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. Pavāritā suppa-
vāritā, tesaṃ santike pavāretabbaṃ. Pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa. (15) 
 

Bhedapurekkhārapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Pañcavīsatitikā niṭṭhitā.  
 

***** 

                                                   
1 tesaṃ santike pavāretabbaṃ - Ma. 
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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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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 còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (11) 

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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
thullaccaya. (12) 

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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã thỉnh 
cầu thì phạm tội thullaccaya. (13) 

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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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 còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (14) 

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 biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ 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. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
thullaccaya. (15) 
 

Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ. 
 

Dứt hai mươi lăm nhóm ba. 
 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te na jānanti1 
‘aññe2 āvāsikā bhikkhū anto sīmaṃ okkamantī ’ti. ―pe― Te na jānanti1 ‘aññe 
āvāsikā bhikkhū antosīmaṃ okkantā ’ti. ―pe― Te na passanti3 aññe āvāsike 
bhikkhū antosīmaṃ okkamante ―pe― Te na passanti3 aññe āvāsike bhikkhū 
antosīmaṃ okkante ―pe― Te na suṇanti4 ‘aññe āvāsikā bhikkhū antosīmaṃ 
okkamantī ’ti. ―pe― Te na suṇanti4 ‘aññe āvāsikā bhikkhū antosīmaṃ 
okkantā ’ti. Āvāsikena āvāsikā ekasatapañcasattatitikā nayato5 āvāsikena 
āgantukā āgantukena āvāsikā āgantukena āgantukā peyyālamukhena 
sattatikasatāni honti.  
 

 
2. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ cātuddaso hoti, 

āgantukānaṃ paṇṇaraso. Sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi 
āvāsikānaṃ anuvattitabbaṃ. Sace samasamā honti āgantukehi āvāsikānaṃ 
anuvattitabbaṃ. Sace āgantukā bahutarā honti āvāsikehi āgantukānaṃ 
anuvattitabbaṃ.  
 

 
3. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso hoti, 

āgantukānaṃ cātuddaso. Sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi 
āvāsikānaṃ anuvattitabbaṃ. Sace samasamā honti āgantukehi āvāsikānaṃ 
anuvattitabbaṃ. Sace āgantukā bahutarā honti āvāsikehi āgantukānaṃ 
anuvattitabbaṃ.  
 

 
4. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ pāṭipado hoti, 

āgantukānaṃ paṇṇaraso. Sace āvāsikā bahutarā honti āvāsikehi 
āgantukānaṃ na akāmā dātabbā sāmaggi. Āgantukehi nissīmaṃ gantvā 
pavāretabbaṃ. Sace samasamā honti āvāsikehi āgantukānaṃ na akāmā 
dātabbā sāmaggi. Āgattukehi nissīmaṃ gantvā pāvāretabbaṃ. Sace āgantukā 
bahutarā honti āvāsikehi āgantukānaṃ sāmaggi vā dātabbā, nissīmaṃ vā 
gantabbaṃ.  
 

 
5. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso hoti, 

āgantukānaṃ pāṭipado. Sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi āvāsikānaṃ 
sāmaggi vā dātabbā, nissīmaṃ vā gantabbaṃ. Sace samasamā honti 
āgantukehi āvāsikānaṃ sāmaggi vā dātabbā, nissīmaṃ vā gantabbaṃ. Sace 
āgantukā bahutarā honti āgantukehi āvāsikānaṃ na akāmā dātabbā sāmaggi, 
āvāsikehi nissīmaṃ gantvā pavāretabbaṃ.  

                                                   
1 te jānanti - PTS. 
2 athaññe - Tovi; atthaññe ti bahūsu sīhalakkharapotthakesu dissate. 4 te suṇanti - PTS. 
3 te passanti - PTS.           5 ekasatapañcasattatikanayato - Ma, Syā, PTS. 
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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 không biết 
rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới,’ ―(như 
trên)― Các vị ấy không biết rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào 
trong ranh giới,’ ―(như trên)― Các vị ấy không nhìn thấy các vị tỳ khưu 
thường trú khác đang đi vào trong ranh giới, ―(như trên)― Các vị ấy không 
nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, ―(như 
trên)― Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi 
vào trong ranh giới,’ ―(như trên)― Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ 
khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới,’ ―(như trên)― Theo phương 
thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị thường trú với vị thường trú, 
về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai 
với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những phần tương tợ thì tạo ra được 
bảy trăm nhóm ba. 
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban 
cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới 
rồi tiến hành lễ Pavāraṇā. Nếu (có số lượng) tương đương và các vị thường 
trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Pavāraṇā. Nếu 
các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự 
hợp nhất đến các vị vãng lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu (có số lượng) tương đương 
thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên 
đi ra khỏi ranh giới. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn và các vị 
vãng lai không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú; các vị thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā. 
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6. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū passanti āvāsikānaṃ 
bhikkhūnaṃ āvāsikākāraṃ āvāsikaliṅgaṃ āvāsikanimittaṃ āvāsikuddesaṃ 
suppaññattaṃ mañcapīṭhaṃ bhisibimbohanaṃ pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
sūpaṭṭhitaṃ pariveṇaṃ susammaṭṭhaṃ, passitvā vematikā honti: ‘Atthi nu 
kho āvāsikā bhikkhū natthi nu kho ’ti. Te vematikā na vicinanti, avicinitvā 
pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā na 
passanti, apassitvā pavārenti, anāpatti. ―pe― Te vematikā vicinanti, 
vicinitvā passanti, passitvā ekato pavārenti, anāpatti. ―pe― Te vematikā 
vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā pāṭekkaṃ pavārenti, āpatti dukkaṭassa. 
―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā ‘nassantete, 
vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti, āpatti 
thullaccayassa.  
 
 
 
 
 

7. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū suṇanti āvāsikānaṃ 
bhikkhūnaṃ āvāsikākāraṃ āvāsikaliṅgaṃ āvāsikanimittaṃ āvāsikuddesaṃ 
caṅkamantānaṃ padasaddaṃ sajjhāyasaddaṃ ukkāsitasaddaṃ 
khipitasaddaṃ, sutvā vematikā honti: ‘Atthi nu kho āvāsikā bhikkhū natthi 
nu kho ’ti. Te vematikā na vicinanti, avicinitvā pavārenti, āpatti dukkaṭassa. 
―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā na passanti, apassitvā pavārenti, 
anāpatti. ―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā ekato 
pavārenti, anāpatti ―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā 
pāṭekkaṃ pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te vematikā vicinanti, 
vicinitvā passanti, passitvā ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā pavārenti, āpatti thullaccayassa.  
 
 
 
 
 

8. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū passanti āgantukānaṃ 
bhikkhūnaṃ āgantukākāraṃ āgantukaliṅgaṃ āgantukanimittaṃ 
āgantukuddesaṃ aññātakaṃ pattaṃ aññātakaṃ cīvaraṃ aññātakaṃ 
nisīdanaṃ pādānaṃ dhotaṃ udakanissekaṃ.1 Passitvā vematikā honti: 
‘Atthi nu kho āgantukā bhikkhū natthi nu kho ’ti. Te vematikā na vicinanti, 
avicinitvā pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te vematikā vicinanti, 
vicinitvā na passanti, apassitvā pavārenti, anāpatti. ―pe― Te vematikā 
vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā ekato pavārenti, anāpatti. ―pe― Te 
vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā pāṭekkaṃ pavārenti, āpatti 
dukkaṭassa. ―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā 
‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti, āpatti 
thullaccayassa.  

  

                                                   
1 udakanisekaṃ itipi - Aṭṭhakathā. 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các vị tỳ khưu thường trú (như là) giường ghế nệm 
gối được sắp xếp cẩn thận, nước uống nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc 
được quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu 
thường trú hay không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Pavāraṇā thì phạm tội dukkaṭa. ―(như 
trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau 
khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāraṇā thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi 
tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì 
nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāraṇā riêng rẽ thì phạm tội 
dukkaṭa. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau 
khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này 
biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lễ Pavāraṇā thì phạm tội 
thullaccaya. 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các vị tỳ khưu thường trú (như là) tiếng bước chân 
của những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đằng hắng, tiếng hắt 
hơi, sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu thường trú hay không 
có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến 
hành lễ Pavāraṇā thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi 
tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến 
hành lễ Pavāraṇā thì vô tội. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāraṇā 
chung thì vô tội. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāraṇā riêng rẽ thì 
phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị 
này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến 
hành lễ Pavāraṇā thì phạm tội thullaccaya.  

8. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) bình bát khác lạ, y 
khác lạ, vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn 
thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay không có?’ Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā thì vô tội. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì vô 
tội. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn 
thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāraṇā riêng rẽ thì phạm tội 
dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì 
nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu 
mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā thì phạm tội thullaccaya.  
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9. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū suṇanti āgantukānaṃ 
bhikkhūnaṃ āgantukākāraṃ āgantukaliṅgaṃ āgantukanimittaṃ 
āgantukuddesaṃ āgacchantānaṃ padasaddaṃ upāhanāpapphoṭhana-
saddaṃ1 ukkāsitasaddaṃ khipitasaddaṃ. Sutvā vematikā honti: ‘Atthi nu 
kho āgantukā bhikkhū natthi nu kho ’ti? Te vematikā na vicinanti, avicinitvā 
pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā na 
passanti, apassitvā pavārenti, anāpatti. ―pe― Te vematikā vicinanti, 
vicinitvā passanti, passitvā ekato pavārenti, anāpatti. ―pe― Te vematikā 
vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā pāṭekkaṃ pavārenti, āpatti dukkaṭassa. 
―pe― Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti passitvā ‘nassantete, 
vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhārā pavārenti, āpatti 
thullaccayassa.  
 

 
10. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū passanti āvāsike bhikkhū 

nānāsaṃvāsake. Te samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Samāna-
saṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato pavārenti, 
anāpatti. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā nābhivitaranti, anabhivitaritvā 
ekato pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā 
nābhivitaranti, anabhivitaritvā pāṭekkaṃ pavārenti, anāpatti.  
 

 
11. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū passanti āvāsike bhikkhū 

samānasaṃvāsake. Te nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Nānāsaṃvāsaka-
diṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato pavārenti, āpatti 
dukkaṭassa. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā abhivitaranti, abhivitaritvā 
pāṭekkaṃ pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā 
abhivitaranti, abhivitaritvā ekato pavārenti, anāpatti.  
 

 
12. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū passanti āgantuke bhikkhū 

nānāsaṃvāsake. Te samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Samāna-
saṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato pavārenti, 
anāpatti. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā nābhivitaranti, anabhivitaritvā 
ekato pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā 
nābhivitaranti, anabhivitaritvā pāṭekkaṃ pavārenti, anāpatti.  
 

 
13. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū passanti āgantuke bhikkhū 

samānasaṃvāsake. Te nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Nānāsaṃvāsaka-
diṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato pavārenti, āpatti 
dukkaṭassa. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā abhivitaranti, abhivitaritvā 
pāṭekkaṃ pavārenti, āpatti dukkaṭassa. ―pe― Te pucchanti, pucchitvā 
abhivitaranti, abhivitaritvā ekato pavārenti, anāpatti.  

                                                   
1 upāhanapapphoṭhanasaddaṃ - Ma, Avi, Tovi. 
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9. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) tiếng bước chân 
của các vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đằng hắng, 
tiếng hắt hơi, sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay 
không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm 
rồi tiến hành lễ Pavāraṇā thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy 
rồi tiến hành lễ Pavāraṇā thì vô tội. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā chung thì vô tội. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavāraṇā riêng 
rẽ thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi 
tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị 
này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến 
hành lễ Pavāraṇā thì phạm tội thullaccaya.  

10. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì vô tội. ―(như trên)― 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại 
tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā riêng rẽ thì vô tội. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ khưu 
thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác lại không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì phạm tội dukkaṭa. ―(như 
trên)― Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành 
lễ Pavāraṇā riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị ấy hỏi, sau 
khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì 
vô tội.  

12. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì vô tội. ―(như trên)― 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại 
tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ 
Pavāraṇā riêng rẽ thì vô tội. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi lại tiến hành lễ Pavāraṇā chung thì phạm tội dukkaṭa. 
―(như trên)― Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại 
tiến hành lễ Pavāraṇā riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― Các vị 
ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lễ Pavāraṇā 
chung thì vô tội. 



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1                Pavāraṇakkhandhakaṃ 

 442

14. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko 
āvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
15. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko 

anāvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
16. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko 

āvāso vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
17. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko 

āvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
18. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko 

anāvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
19. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko 

āvāso vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
20. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

abhikkhuko āvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
21. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

abhikkhuko anāvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
22. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra 
antarāyā.  

 
23. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko 

āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena 
aññatra antarāyā.  

 
24. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko 

anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena 
aññatra antarāyā.  

 
25. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko 

āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  

 
26. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko 

āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena 
aññatra antarāyā.  
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14. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

15. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

16. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

17. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

18. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

19. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

20. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

21. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

22. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.  
 

23. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

24. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm.  
 

25. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

26. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở 
nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.  
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27. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko 
anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena 
aññatra antarāyā.  
 

 
28. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko 

āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
29. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
30. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

sabhikkhuko anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
31. Na bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
32. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā 

sabhikkhuko āvāso yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā yaṃ jaññā 
‘sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
 

 
33. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā 

sabhikkhuko anāvāso —pe— sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā yatthassu 
bhikkhū samānasaṃvāsakā yaṃ jaññā ‘sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
 

 
34. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā anāvāsā 

sabhikkhuko āvāso —pe— sabhikkhuko anāvāso —pe— sabhikkhuko āvāso vā 
anāvāso vā yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā yaṃ jaññā ‘sakkomi ajjeva 
gantun ’ti.  
 

 
35. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā 

anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso —pe— sabhikkhuko anāvāso —pe— 
sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā yaṃ 
jaññā ‘sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
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27. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

28. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

29. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

30. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

31. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

32. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’  
 

33. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―(như trên)― chỗ trú 
ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ 
 

34. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā vị tỳ khưu từ nơi không phải là 
chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―(như trên)― 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―(như trên)― chỗ trú ngụ hoặc nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’  
 

35. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavāraṇā vị tỳ khưu từ chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
―(như trên)― nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―nt― chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc 
cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’  
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36. Na bhikkhave, bhikkhuniyā nisinnaparisāya pavāretabbaṃ. Yo 
pavāreyya, āpatti dukkaṭassa.  
 

37. Na sikkhamānāya ―pe― na sāmaṇerassa ―pe― na sāmaṇerāya 
―pe― na sikkhaṃ paccakkhātakassa ―pe― na antimavatthuṃ 
ajjhāpannakassa nisinnaparisāya pavāretabbaṃ. Yo pavāreyya, āpatti 
dukkaṭassa. 
 

38. Na āpattiyā adassane ukkhittakassa nisinnaparisāya pavāretabbaṃ. 
Yo pavāreyya yathādhammo kāretabbo.  
 

39. Na āpattiyā appaṭikamme ukkhittakassa —pe— Na pāpikāyadiṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhittakassa nisinnaparisāya pavāretabbaṃ. Yo pavāreyya 
yathādhammo kāretabbo.  
 

40. Na paṇḍakassa nisinnaparisāya pavāretabbaṃ. Yo pavāreyya, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

41. Na theyyasaṃvāsakassa —pe— Na titthiyapakkantakassa —pe— Na 
tiracchānagatassa —pe— Na mātughātakassa —pe— Na pitughātakassa —
pe— Na arahantaghātakassa —pe— Na bhikkhunīdūsakassa —pe— Na 
saṅghabhedakassa —pe— Na lohituppādakassa —pe— Na ubhato-
byañjanakassa nisinnaparisāya pavāretabbaṃ. Yo pavāreyya, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

42. Na bhikkhave, pārivāsikapavāraṇādānena pavāretabbaṃ, aññatra 
avuṭṭhitāya parisāya.  
 

43. Na ca bhikkhave, apavāraṇāya pavāretabbaṃ, aññatra saṅgha-
sāmaggiyā ”ti.  
 

Dutiyakabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.1  
 

***** 
 

 

                                                   
1 dutiyabhāṇavāro niṭṭhito - Ma.  
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36. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
vị tỳ khưu ni; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa.  
 

37. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
cô ni tu tập sự ―(như trên)― có vị sa di ―(như trên)― có vị sa di ni ―(như 
trên)― có người đã xả bỏ sự học tập ―(như trên)― có vị đã phạm tội cực 
nặng; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa.  
 

38. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về 
việc không nhìn nhận tội; vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp.  
 

39. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về 
việc không sửa chữa lỗi ―(như trên)― có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác; vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp.  
 

40. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
kẻ vô căn; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa.  
 

41. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu) ―(như trên)― có kẻ đã đi theo ngoại đạo ―(như trên)― có 
loài thú ―(như trên)― có kẻ giết mẹ ―(như trên)― có kẻ giết cha ―(như 
trên)― có kẻ giết A-la-hán ―(như trên)― có kẻ làm nhơ tỳ khưu ni ―(như 
trên)― có kẻ chia rẽ hội chúng ―(như trên)― có kẻ làm chảy máu (đức Phật) 
―(như trên)― có kẻ lưỡng căn; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkaṭa.  
 

42. Này các tỳ khưu, lễ Pavāraṇā không nên tiến hành với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành parivāsa, trừ trường hợp tập thể còn chưa đứng lên. 
 

43. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Pavāraṇā không nhằm ngày 
Pavāraṇā trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.”  
 

Dứt tụng phẩm thứ nhì. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse 
tadahu pavāraṇāya savarakabhayaṃ1 ahosi. Bhikkhū nāsakkhiṃsu 
tevācikaṃ pavāretuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, dvevācikaṃ pavāretun ”ti. Bāḷhataraṃ savarakabhayaṃ ahosi. 
Bhikkhū nāsakkhiṃsu dvevācikaṃ pavāretuṃ. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, ekavācikaṃ pavāretun ”ti. Bāḷhataraṃ 
savarakabhayaṃ ahosi.Bhikkhū nāsakkhiṃsu ekavācikaṃ pavāretuṃ. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, samānavassikaṃ 
pavāretun ”ti.  
 
 
 
 

2. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
manussehi dānaṃ dentehi yebhuyyena ratti khepitā hoti. Atha kho tesaṃ 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Manussehi dānaṃ dentehi yebhuyyena ratti 
khepitā. Sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati, appavārito ’va saṅgho 
bhavissati. Athāyaṃ ratti vibhāyissati. Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ 
āvāse tadahu pavāraṇāya manussehi dānaṃ dentehi yebhuyyena ratti 
khepitā hoti. Tatra ce bhikkhūnaṃ2 evaṃ hoti: ‘Manussehi dānaṃ dentehi 
yebhuyyena ratti khepitā. Sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati appavārito ’va 
saṅgho bhavissati. Athāyaṃ ratti vibhāyissatī ’ti. Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Manussehi dānaṃ 
dentehi yebhuyyena ratti khepitā. Sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati 
appavārito ’va saṅgho bhavissati. Athāyaṃ ratti vibhāyissati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho dvevācikaṃ —pe— ekavācikaṃ —pe— samānavassikaṃ 
pavāreyyā ’ti.  
 
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
bhikkhūhi dhammaṃ bhaṇantehi —pe— suttantikehi suttantaṃ 
saṅgāyantehi —pe— vinayadharehi vinayaṃ vinicchinantehi3 —pe— 
dhammakathikehi dhammaṃ sākacchantehi —pe— bhikkhūhi kalahaṃ 
karontehi yebhuyyena ratti khepitā hoti. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti —
pe— ‘Bhikkhūhi kalahaṃ karontehi yebhuyyena ratti khepitā, sace saṅgho 
tevācikaṃ pavāressati appavārito ’va saṅgho bhavissati. Athāyaṃ ratti 
vibhāyissatī ’ti. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu 
me bhante saṅgho. Bhikkhūhi kalahaṃ karontehi yebhuyyena ratti khepitā, 
sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati appavārito ’va saṅgho bhavissati. 
Athāyaṃ ratti vibhāyissati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho dvevācikaṃ 
—pe— ekavācikaṃ —pe— samānavassikaṃ pavāreyyā ’”ti.  

  

                                                   
1 savarabhayaṃ - sabattha.  
2 bhikkhave bhikkhūnaṃ - Ma.   3 vinicchantehi - Tovi, Manupa, Javi. 
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1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lễ Pavāraṇā đã 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu ba lần đọc. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thỉnh cầu hai lần đọc.” Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị tỳ 
khưu đã không thể thỉnh cầu hai lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu một lần đọc.” Đã có sự sợ 
hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu một lần 
đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thỉnh cầu (cùng một lượt) theo sự đồng năm tu.”  
 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā trong khi dân 
chúng còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Khi ấy, các vị tỳ khưu 
ấy đã khởi ý rằng: “Trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí 
thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng, vậy chúng ta nên thực 
hành 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 trong khi dân chúng 
còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó 
khởi ý như vầy: ‘Trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí thì 
đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng.’ 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. Trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí 
thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một 
lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.’  
 
 
 
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā, trong 
khi các vị tỳ khưu đang giảng Pháp —(như trên)— trong khi các vị chuyên về 
Kinh đang trùng tụng về Kinh —(như trên)— trong khi các vị chuyên về Luật 
đang hỏi về Luật —(như trên)— trong khi các vị Pháp sư đang thảo luận về 
Pháp —(như trên)— trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần 
tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: ‘Trong khi các vị tỳ khưu đang 
tranh cãi thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội 
chúng sẽ không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng.’ 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. Trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì 
đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một 
lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.’”  
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4. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse 
tadahu pavāraṇāya mahābhikkhusaṅgho sannipatito hoti. Parittañca 
anovassikaṃ1 hoti. Mahā ca megho2 uggato hoti. Atha kho tesaṃ 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Ayaṃ kho mahābhikkhusaṅgho sannipatito. 
Parittañca anovassikaṃ mahā ca megho uggato. Sace saṅgho tevācikaṃ 
pavāressati, appavārito ’va saṅgho bhavissati. Athāyaṃ megho pavassissati.3 
Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Idha bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya mahābhikkhu-
saṅgho sannipatito hoti. Parittañca anovassikaṃ hoti. Mahā ca megho 
uggato hoti. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho mahābhikkhu-
saṅgho sannipatito. Parittañca anovassikaṃ mahā ca megho uggato. Sace 
saṅgho tevācikaṃ pavāressati. Appavārito ’va saṅgho bhavissati. Athāyaṃ 
megho pavassissatī ’ti. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: 
‘Suṇātu me bhante saṅgho, ayaṃ mahābhikkhusaṅgho sannipatito. 
Parittañca anovassikaṃ mahā ca megho uggato. Sace saṅgho tevācikaṃ 
pavāressati, appavārito ’va saṅgho bhavissati, athāyaṃ megho pavassissati. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho dvevācikaṃ ―pe― ekavācikaṃ ―pe― 
samānavassikaṃ pavāreyyā ’ti.  
 
 
 
 
 
 

5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahu pavāraṇāya 
rājantarāyo hoti ―pe― corantarāyo hoti ―pe― agyantarāyo hoti ―pe― 
udakantarāyo hoti ―pe― manussantarāyo hoti ―pe― amanussantarāyo hoti 
―pe― vāḷantarāyo hoti ―pe― siriṃsapantarāyo hoti ―pe― jīvitantarāyo hoti 
―pe― brahmacariyantarāyo hoti. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: ‘Ayaṃ 
kho brahmacariyantarāyo. Sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati, appavārito ’va 
saṅgho bhavissati. Athāyaṃ brahmacariyantarāyo bhavissatī ’ti. Vyattena 
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 
brahmacariyantarāyo. Sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati, appavārito ’va 
saṅgho bhavissati. Athāyaṃ brahmacariyantarāyo bhavissati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho dvevācikaṃ ―pe― ekavācikaṃ ―pe― samānavassikaṃ 
pavāreyyā ’”ti.  
 
 
 
 
 

6. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sāpattikā pavārenti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, sāpattikena 
pavāretabbaṃ. Yo pavareyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, yo 
sāpattiko pavāreti, tassa okāsaṃ kārāpetvā āpattiyā codetun ”ti.  

                                                   
1 anovassakaṃ - Avi, Javi, Tovi.         2 mahāmegho - Javi.            3 vassissati - Tovi, Manupa. 
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4. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lễ Pavāraṇā, có 
hội chúng tỳ khưu đông đảo đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây 
đen lớn đã kéo đến. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Hội chúng 
tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn 
đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không 
thỉnh cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa, vậy chúng ta nên thực hành 
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 hội chúng tỳ khưu đông 
đảo tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu các 
vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: ‘Hội chúng tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội 
lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ 
thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và đám mây đen 
này sẽ đổ mưa.’ 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. Hội chúng tỳ 
khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã 
kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh 
cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một lần đọc —
(như trên)— theo sự đồng năm tu.’  
 
 
 
 
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavāraṇā, có sự 
nguy hiểm từ đức vua ―(như trên)― có sự nguy hiểm vì trộm cướp —(như 
trên)— có sự nguy hiểm vì hỏa hoạn —(như trên)— có sự nguy hiểm vì nước 
ngập —(như trên)— có sự nguy hiểm vì loài người —(như trên)— có sự nguy 
hiểm vì phi nhân —(như trên)— có sự nguy hiểm vì thú dữ —(như trên)— có 
sự nguy hiểm vì rắn —(như trên)— có sự nguy hiểm cho mạng sống —(như 
trên)— có sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như 
vầy: ‘Đây là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần 
đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho 
Phạm hạnh.’ 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. Đây là sự nguy 
hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —
(như trên)— một lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.’”  
 
 
 
 

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư là những vị có phạm tội tiến 
hành lễ Pavāraṇā. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, vị có phạm tội không nên thỉnh cầu; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, vị nào có phạm tội mà thỉnh cầu thì ta cho phép 
buộc tội vị ấy sau khi đã thỉnh ý trước.”  




