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3. PĀRIVĀSIKACATTĀRĪSAKAṂ  
 

Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu parivasanto vibbhami. So 
puna paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yāci. Bhagavato1 etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 
 

1. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto vibbhamati. Vibbhantassa 
bhikkhave, parivāso na rūhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva 
purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.  
 
 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto sāmaṇero hoti. Sāmaṇe-
rassa bhikkhave, parivāso na rūhati. So ce puna upasampajjati, tassa tadeva 
purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.  
 
 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto ummattako hoti. 
Ummattakassa bhikkhave, parivāso na rūhati. So ce puna anummattako hoti, 
tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo 
parivuttho, suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.  
 
 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto khittacitto hoti. Khitta-
cittassa bhikkhave, parivāso na rūhati. So ce puna akkhittacitto hoti, tassa 
tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.  
 
 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto vedanaṭṭo2 hoti. 
Vedanaṭṭassa bhikkhave, parivāso na rūhati. So ce puna avedanaṭṭo hoti,  
tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. ―pe―  
 
 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto āpattiyā adassane 
ukkhipīyati.3 Ukkhittakassa bhikkhave, parivāso na rūhati. So ce puna 
osārīyati,4 tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. ―pe―  
 
 

7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto āpattiyā appaṭikamme 
ukkhipīyati. Ukkhittakassa bhikkhave, parivāso na rūhati. So ce puna 
osārīyati, tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. ―pe―  

                                                   
1 te bhikkhū bhagavato - Syā.   3 ukkhipiyyati - Ma; ukkhipiyati - Syā, PTS. 
2 vedanāṭṭo - Ma, evaṃ sabbattha.  4 osāriyyati - Ma; osāriyati - Syā, PTS. 
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3. BỐN MƯƠI TRƯỜNG HỢP HÀNH PARIVĀSA:  
 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đang hành parivāsa đã hoàn tục. Vị ấy 
đã trở lại và thỉnh cầu sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

1. “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa lại hoàn 
tục. Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu 
vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivāsa là đã được hành parivāsa tốt đẹp. 
Nên hành parivāsa phần còn lại.  
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa lại xuống 
sa di. Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa không áp dụng cho vị sa di. Nếu vị 
ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivāsa là đã được hành parivāsa tốt đẹp. 
Nên hành parivāsa phần còn lại.  
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa lại bị điên. 
Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa không áp dụng cho vị bị điên. Nhưng 
nếu vị ấy hết bị điên, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivāsa là đã được hành parivāsa tốt đẹp. 
Nên hành parivāsa phần còn lại.  
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa bị loạn trí. 
Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa không áp dụng cho vị bị loạn trí. Nhưng 
nếu vị ấy hết bị loạn trí, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành parivāsa là đã được hành parivāsa tốt đẹp. 
Nên hành parivāsa phần còn lại.  
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa bị thọ khổ 
hành hạ. Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa không áp dụng cho vị bị thọ 
khổ hành hạ. Nhưng nếu vị ấy hết bị thọ khổ hành hạ, chính việc ban cho 
hình phạt parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. ―(như trên)―  
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa lại bị án 
treo về việc không nhìn nhận tội. Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban 
cho hình phạt parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. ―(như trên)―  
 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa lại bị án 
treo về việc không sửa chữa lỗi. Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban 
cho hình phạt parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. ―(như trên)―  
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8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhipīyati. Ukkhittakassa bhikkhave, parivāso na rūhati. So 
ce puna osārīyati, tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso 
dinno, sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.  
 
 
 
 
 
 
 

9-16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho vibbhamati. 
Vibbhantakassa bhikkhave, mūlāya paṭikassanā na rūhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. 
Idha pana bhikkhave, bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho sāmaṇero hoti. 
―pe― ummattako hoti. ―pe― khittacitto hoti. ―pe― vedanaṭṭo hoti. ―pe― 
āpattiyā adassane ukkhipīyati. ―pe― āpattiyā appaṭikamme ukkhipīyati. 
―pe― pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipīyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, mūlāya paṭikassanā na rūhati. So ce puna osārīyati, tassa tadeva 
purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.  
 
 
 
 
 

17-24. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattāraho vibbhamati.  
Vibbhantakassa bhikkhave, mānattadānaṃ na rūhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Tassa bhikkhuno mānattaṃ 
dātabbaṃ. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattāraho sāmaṇero hoti. 
―pe― ummattako hoti. ―pe― khittacitto hoti. ―pe― vedanaṭṭo hoti. ―pe― 
āpattiyā adassane ukkhipīyati. ―pe― āpattiyā appaṭikamme ukkhipīyati. 
―pe― pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipīyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, mānattadānaṃ na rūhati. So ce puna osārīyati, tassa tadeva 
purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Tassa bhikkhuno mānattaṃ dātabbaṃ.  
 
 
 
 
 

25. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattaṃ caranto vibbhamati.  
Vibbhantakassa bhikkhave, mānattacariyā na rūhati. So ce puna 
upasampajjati, tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Yaṃ mānattaṃ dinnaṃ, sudinnaṃ. 
Yaṃ mānattaṃ ciṇṇaṃ, suciṇṇaṃ. Avasesaṃ caritabbaṃ.  
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8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa lại bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, hình phạt parivāsa 
không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính 
việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt 
parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Phần nào đã được 
hành parivāsa là đã được hành parivāsa tốt đẹp. Nên hành parivāsa phần 
còn lại.  
 

9-16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, 
chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình 
phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt 
parivāsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Vị tỳ khưu 
ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ 
khưu là vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại xuống sa di. 
―nt― bị điên. ―nt― bị loạn trí. ―nt― bị thọ khổ hành hạ. ―nt― bị án treo 
về việc không nhìn nhận tội. ―nt― bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
―nt― bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy 
được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là dành 
cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Hình phạt parivāsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt 
đẹp. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  
 

17-24. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mānatta lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, hình phạt mānatta không áp dụng 
cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt 
parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban 
cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt parivāsa nào đã được hoàn thành 
là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mānatta nên được ban cho đến vị 
ấy. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mānatta lại 
xuống sa di. ―nt― bị điên. ―nt― bị loạn trí. ―nt― bị thọ khổ hành hạ. ―nt― 
bị án treo về việc không nhìn nhận tội. ―nt― bị án treo về việc không sửa 
chữa lỗi. ―nt― bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, 
hình phạt mānatta không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được 
phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là dành cho vị 
ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Hình phạt parivāsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. 
Hình phạt mānatta nên được ban cho đến vị ấy.  
 

25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang thực hành hình phạt 
mānatta lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, việc thực hành hình phạt mānatta 
không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban 
cho hình phạt parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào 
đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt parivāsa nào đã được 
hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mānatta nào đã được 
ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Phần hình phạt mānatta nào đã được 
hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. Nên thực hành phần còn lại.  
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26-32. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattaṃ caranto sāmaṇero hoti. 
―pe― ummattako hoti. ―pe― khittacitto hoti. ―pe― vedanaṭṭo hoti. ―pe― 
āpattiyā adassane ukkhipīyati. ―pe― āpattiyā appaṭikamme ukkhipīyati. 
―pe― pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipīyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, mānattacariyā na rūhati. So ce puna osārīyati, tassa tadeva 
purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Yaṃ mānattaṃ dinnaṃ, sudinnaṃ. Yaṃ mānattaṃ ciṇṇaṃ, 
suciṇṇaṃ. Avasesaṃ caritabbaṃ.  
 
 
 
 
 

33. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho vibbhamati. 
Vibbhantakassa bhikkhave, abbhānaṃ na rūhati. So ce puna upasampajjati, 
tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo 
parivuttho, suparivuttho. Yaṃ mānattaṃ dinnaṃ, sudinnaṃ. Yaṃ 
mānattaṃ ciṇṇaṃ, suciṇṇaṃ. So bhikkhu abbhetabbo.  
 
 
 
 

34-40. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhānāraho sāmaṇero hoti. 
―pe― ummattako hoti. ―pe― khittacitto hoti. ―pe― vedanaṭṭo hoti. ―pe― 
āpattiyā adassane ukkhipīyati. ―pe― āpattiyā appaṭikamme ukkhipīyati. 
―pe― pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipīyati. Ukkhittakassa 
bhikkhave, abbhānaṃ na rūhati. So ce puna osārīyati, tassa tadeva purimaṃ 
parivāsadānaṃ. Yo parivāso dinno, sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. 
Yaṃ mānattaṃ dinnaṃ, sudinnaṃ. Yaṃ mānattaṃ ciṇṇaṃ, suciṇṇaṃ. So 
bhikkhu abbhetabbo ”ti.  
 

Pārivāsika cattārīsakaṃ samattaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. PĀRIVĀSIKACHATTIṂSAKAṂ  
 

1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo1 apaṭicchannāyo, so bhikkhu 
mūlāya paṭikassitabbo.  
 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo paṭicchannāyo, so bhikkhu 
mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya 
āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.  
  

                                                   
1 parimāṇā - Ma, PTS, evaṃ sabbattha. 
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26-32. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang thực hành hình phạt 
mānatta lại xuống sa di. ―(như trên)― bị điên. ―(như trên)― bị loạn trí. 
―(như trên)― bị thọ khổ hành hạ. ―(như trên)― bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội. ―(như trên)― bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. ―(như 
trên)― bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, việc thực 
hành hình phạt mānatta không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy 
được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là dành 
cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Hình phạt parivāsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt 
đẹp. Hình phạt mānatta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Phần hình phạt mānatta nào đã được hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. 
Nên thực hành phần còn lại.  
 

33. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại hoàn 
tục. Này các tỳ khưu, sự giải tội không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu 
lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt parivāsa trước đây là dành cho 
vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Hình phạt parivāsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. 
Hình phạt mānatta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình 
phạt mānatta nào đã được hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. Vị tỳ khưu ấy 
nên được giải tội.  
 

34-40. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại 
xuống sa di. ―(như trên)― bị điên. ―(như trên)― bị loạn trí. ―(như trên)― 
bị thọ khổ hành hạ. ―(như trên)― bị án treo về việc không nhìn nhận tội. 
―(như trên)― bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. ―(như trên)― bị án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, sự giải tội không áp dụng cho 
vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt 
parivāsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt parivāsa nào đã được ban 
cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt parivāsa nào đã được hoàn thành 
là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mānatta nào đã được ban cho là 
đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt mānatta nào đã được hoàn tất là đã 
được hoàn tất tốt đẹp. Vị tỳ khưu ấy nên được giải tội.”  
 

Bốn mươi trường hợp hành parivāsa được đầy đủ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. BA MƯƠI SÁU TRƯỜNG HỢP HÀNH PARIVĀSA:  
 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, không che giấu. Vị 
tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu.  
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, có che giấu. Vị tỳ 
khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết 
hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho 
vị ấy.  
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3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā saṅghā-
disesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ 
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.  

 
4-9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antarā sambahulā 

saṅghādisesā āpattiyo āpajjati aparimāṇāyo1 apaṭicchannāyo ―pe― 
aparimāṇāyo paṭicchannāyo ―pe― aparimāṇāyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi ―pe― parimāṇāyopi aparimāṇāyopi apaṭicchannāyo 
―pe― parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyo ―pe― parimāṇāyopi 
aparimāṇāyopi paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi, so bhikkhu mūlāya 
paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ purimāya āpattiyā 
samodhānaparivāso dātabbo.  

 
10-36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mānattāraho ―pe― mānattaṃ 

caranto ―pe― abbhānāraho antarā sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati parimāṇāyo apaṭicchannāyo ―pe― parimāṇāyo paṭicchannāyo 
―pe― parimāṇāyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi ―pe― aparimāṇāyo 
apaṭicchannāyo ―pe― aparimāṇāyo paṭicchannāyo ―pe― aparimāṇāyo 
paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi ―pe― parimāṇāyopi aparimāṇāyopi 
apaṭicchannāyo ―pe― parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyo ―pe― 
parimāṇāyopi aparimāṇāyopi paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo. Yathāpaṭicchannānañcassa āpattīnaṃ 
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.  

 
Chattiṃsakaṃ samattaṃ.  

 
--ooOoo-- 

 
5. MĀNATTASATAKAṂ  

 
1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjitvā apaṭicchādetvā vibbhamati. So ce puna2 upasampanno tā āpattiyo 
nacchādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjitvā apaṭicchādetvā vibbhamati. So puna upasampanno tā āpattiyo 
chādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimasmiṃ āpattikkhandhe 
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjitvā paṭicchādetvā vibbhamati. So puna upasampanno tā āpattiyo 
nacchādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiṃ āpattikkhandhe 
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  

                                                   
1 aparimāṇā - Ma, PTS, evaṃ sabbattha.    2 so puna - Ma, Syā, PTS. 
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3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và 
hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

4-9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parivāsa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa không hạn lượng, không che giấu. 
―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng 
có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn 
lượng, không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, có 
che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và 
hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

10-36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mānatta ―(như trên)― đang thực hành hình phạt mānatta ―(như trên)― 
xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội saṅghādisesa có 
hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng, có che giấu. ―(như 
trên)― có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― không 
hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu. 
―(như trên)― không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. ―(như 
trên)― có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. ―(như trên)― có 
hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. ―(như trên)― có hạn lượng và 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt parivāsa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.  
 

Ba mươi sáu trường hợp được đầy đủ.  
 

--ooOoo-- 
 

5. MỘT TRĂM TRƯỜNG HỢP MĀNATTA:  
 

1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm 
các tội ấy. Này các tỳ khưu, hình phạt mānatta nên được ban cho vị tỳ khưu 
ấy.  
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội 
ấy. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế về sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mānatta.  
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa, 
có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các 
tội ấy. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội 
đã được che giấu như thế trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mānatta.  
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4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā paṭicchādetvā vibbhamati. So puna upasampanno tā āpattiyo 
chādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca 
āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

 
5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo 
pacchā nacchādeti. Yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā āpattiyo pacchā 
nacchādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiṃ āpattikkhandhe 
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

 
6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo 
pacchā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā āpattiyo pacchā chādeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca āpattik-
khandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

 
7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo 
pacchā chādeti, yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā āpattiyo pacchā nacchādeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca āpattik-
khandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

 
8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi apaṭicchannāyopi. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe chādesi tā āpattiyo 
pacchā chādeti, yā āpattiyo pubbe nacchādesi tā āpattiyo pacchā chādeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca āpattik-
khandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

 
9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na jānāti. Yā āpattiyo jānāti 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmiṃ āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ 
dātabbaṃ.  
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4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa, 
có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. 
Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mānatta.  
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy 
sau này cũng không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt 
parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây đến vị tỳ 
khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy 
sau này giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo 
nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu 
ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo 
nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu 
ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mānatta.  
 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm. Này các tỳ khưu, 
nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
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10. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na jānāti. Yā āpattiyo jānāti 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā chādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca 
pacchimasmiñca āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā 
mānattaṃ dātabbaṃ.  
 
 
 

 
11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na jānāti. Yā āpattiyo jānāti 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā chādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā nacchādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmiñca pacchimasmiñca āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne 
parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 
 
 

 
12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na jānāti. Yā āpattiyo jānāti 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo na jānāti tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe jānitvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā chādeti, yā āpattiyo pubbe ajānitvā nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā jānitvā chādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca 
pacchimasmiñca āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā 
mānattaṃ dātabbaṃ.  
 
 
 

 
13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo nassarati. Yā āpattiyo sarati 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe saritvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe asaritvā1 nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmiñca pacchimasmiñca āpattikkhandhe2 yathāpaṭicchanne 
parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  

                                                   
1 assaritvā - Ma.     2 purimasmiṃ āpattikkhandhe - Ma, Syā. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1           Chương Tích Lũy Tội 

 297

10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên 
ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
 
 
 
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không giấu giếm, các 
tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho 
hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và 
sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
 
 
 
 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không giấu giếm, các 
tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình 
phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau 
này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
 
 
 
 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy nhớ và đã 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị 
ấy không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mānatta.  
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14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo nassarati. Yā āpattiyo sarati 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe saritvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti, yā āpattiyo pubbe asaritvā nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti.1 Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmiñca pacchimasmiñca āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne 
parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo nassarati. Yā āpattiyo sarati 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe saritvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā chādeti, yā āpattiyo pubbe asaritvā nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā nacchādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmiñca pacchimasmiñca āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne 
parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo nassarati. Yā āpattiyo sarati 
tā āpattiyo chādeti, yā āpattiyo nassarati tā āpattiyo nacchādeti. So 
vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe saritvā chādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā chādeti, yā āpattiyo pubbe asaritvā nacchādesi tā 
āpattiyo pacchā saritvā chādeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca 
pacchimasmiñca āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā 
mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu āpattīsu vematiko. Yāsu 
āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo 
pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiṃ āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne 
parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  

 
18. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 

āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu āpattīsu vematiko. Yāsu 
āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo 
pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca āpattikkhandhe 
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
                                                   
1 chādeti - Ma. 
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14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mānatta.  
 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy 
đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt mānatta.  
 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy 
đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. 
Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mānatta.  
 

17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. Này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thế trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  
 

18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này các tỳ 
khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu 
như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
mānatta.  
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19. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu āpattīsu vematiko. Yāsu 
āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā āpattiyo 
pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti.1 Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca āpattikkhandhe 
yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

20. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjati. Ekaccāsu āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu āpattīsu vematiko. Yāsu 
āpattīsu nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo 
nacchādeti. So vibbhamitvā puna upasampanno yā āpattiyo pubbe 
nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā āpattiyo 
pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimasmiñca āpattikkhandhe yathāpaṭicchanne 
parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

21-40. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo 
āpajjitvā apaṭicchādetvā sāmaṇero hoti. [Yathāpubbe tathā vitthāretabbaṃ] 
―pe―  
 

41-60. ―pe― ummattako hoti ―pe―  
 

61-80. ―pe― khittacitto hoti ―pe―  
 

81-100. ―pe― vedanaṭṭo hoti. Tassa honti āpattiyo paṭicchannāyopi 
apaṭicchannāyopi ―pe― ekaccā āpattiyo jānāti, ekaccā āpattiyo na jānāti. 
―pe― ekaccā āpattiyo sarati, ekaccā āpattiyo nassarati ―pe― ekaccāsu 
āpattīsu nibbematiko, ekaccāsu āpattīsu vematiko. Yāsu āpattīsu 
nibbematiko tā āpattiyo chādeti, yāsu āpattīsu vematiko tā āpattiyo 
nacchādeti. So vedanaṭṭo hoti. So puna avedanaṭṭo hutvā yā āpattiyo pubbe 
nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo 
pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti 
―pe― Yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi tā āpattiyo pacchā 
nibbematiko nacchādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo 
pacchā nibbematiko chādeti ―pe― Yā āpattiyo pubbe nibbematiko chādesi 
tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā āpattiyo pubbe vematiko 
nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko nacchādeti ―pe― Yā āpattiyo 
pubbe nibbematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti, yā 
āpattiyo pubbe vematiko nacchādesi tā āpattiyo pacchā nibbematiko chādeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca āpattik-
khandhe yathāpaṭicchanne parivāsaṃ datvā mānattaṃ dātabbaṃ.  
 

Mānattasatakaṃ niṭṭhitaṃ. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 nacchādeti - Ma. 
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19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. Này các tỳ 
khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu 
như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
mānatta.  

20. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa. 
Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này các tỳ khưu, 
nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mānatta.  

21-40. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm nhiều tội 
saṅghādisesa, không che giấu, rồi xuống sa di. [Nên được giải thích chi tiết 
như phần trên] ―(như trên)―  

41-60. ―(như trên)― bị điên. ―(như trên)―  
61-80. ―(như trên)― bị loạn trí. ―(như trên)―  
81-100. ―(như trên)― bị thọ khổ hành hạ. ―(như trên)― Các tội của vị ấy 

có che giấu và không che giấu. ―(như trên)― Một số tội vị ấy nhận biết, một 
số tội không nhận biết. ―(như trên)― Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không 
nhớ. ―(như trên)― Một số tội vị ấy không nghi ngờ, một số tội có nghi ngờ. 
Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội vị ấy có 
nghi ngờ vị ấy không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau khi 
không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các tội nào trước đây vị ấy không nghi 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; 
các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau 
này không nghi ngờ và không giấu giếm. ―(như trên)― Các tội nào trước đây 
vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. ―(như trên)― Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. ―(như 
trên)― Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy 
sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parivāsa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mānatta.  

Dứt một trăm trường hợp mānatta.  
--ooOoo-- 




