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6. 1. 8. BHŪTĀROCANASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 
kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā 
bhikkhū vaggumudāya nadiyā tīre vassaṃ upagacchiṃsu. Tena kho pana 
samayena vajjī dubbhikkhā hoti dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā 
uñjena paggahena yāpetuṃ.  
 
 
 
 

2. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Etarahi kho vajjī dubbhikkhā 
dvīhitikā setaṭṭhikā salākāvuttā na sukarā uñjena paggahena yāpetuṃ. Kena 
nu kho mayaṃ upāyena samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ 
vassaṃ vaseyyāma na ca piṇḍakena kilameyyāmā ”ti?  
 
 
 
 
 

3. Ekacce evamāhaṃsu: “Handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ kammantaṃ 
adhiṭṭhema. Evaṃ te amhākaṃ dātuṃ maññissanti. Evaṃ mayaṃ samaggā 
sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca piṇḍakena 
kilamissāmā ”ti.  
 
 
 
 
 

4. Ekacce evamāhaṃsu: “Alaṃ āvuso kiṃ kammantaṃ adhiṭṭhitena, 
handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ dūteyyaṃ harāma. Evaṃ te amhākaṃ dātuṃ 
maññissanti. Evaṃ mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā 
phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca piṇḍakena kilamissāmā ”ti.  
 
 
 
 
 

5. Ekacce evamāhaṃsu: “Alaṃ āvuso kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ 
adhiṭṭhitena, kiṃ gihīnaṃ dūteyyaṃ haṭena, handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsissāma: ‘Asuko 
bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu dutiyassa jhānassa lābhī, 
asuko bhikkhu tatiyassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu catutthassa jhānassa 
lābhī, asuko bhikkhu sotāpanno, asuko bhikkhu sakadāgāmī, asuko bhikkhu 
anāgāmī, asuko bhikkhu arahā, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu 
chaḷabhiñño’ ti evaṃ te amhākaṃ dātuṃ maññissanti. Evaṃ mayaṃ 
samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca 
piṇḍakena kilamissāmā ”ti. 
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6. 1. 8. ĐIỀU HỌC VỀ TUYÊN BỐ SỰ THỰC CHỨNG: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan 
điểm đã vào mùa (an cư) mưa ở bờ sông Vaggumudā. Vào lúc bấy giờ, xứ 
Vajjī có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, 
vật thực được phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức 
khất thực.  
 
 
 

2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ Vajjī có sự 
khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được 
phân phối theo thẻ, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Còn 
chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bằng phương 
thức nào chúng ta có thể sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và không 
bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?”  
 
 
 

3. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công việc cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho 
chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực.” 
 
 
 

4. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa 
tin tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng 
ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực.” 
 
 
 

5. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người 
tại gia? Này các đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia rằng: ‘Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vầy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhập Lưu, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhất 
Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị Bất Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị A-la-hán, vị tỳ 
khưu như vầy có ba Minh, vị tỳ khưu như vầy có sáu Thắng Trí;’ như thế họ 
sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ 
không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 
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6. “Esoyeva kho āvuso seyyo yo amhākaṃ gihīnaṃ aññamaññassa 
uttarimanussadhammassa vaṇṇo bhāsito ”ti. Atha kho te bhikkhū gihīnaṃ 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsiṃsu: “Asuko 
bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī, ―pe― asuko bhikkhu chaḷabhiñño ”ti.  
 
 
 
 

 
7. Atha kho te manussā ‘lābhā vata no suladdhaṃ vata no yesaṃ no 

evarūpā bhikkhū vassaṃ upagatā, na vata no ito pubbe evarūpā bhikkhū 
vassaṃ upagatā yathayime1 bhikkhū sīlavanto kalyāṇadhammā ’ti. Te na 
tādisāni bhojanāni attanā bhuñjanti, mātāpitunnaṃ2 denti puttadārassa 
denti, dāsakammakaraporisassa denti, mittāmaccānaṃ denti, 
ñātisālohitānaṃ denti, yādisāni bhikkhūnaṃ denti. Na tādisāni khādanīyāni 
sāyanīyāni pānāni attanā pivanti,3 mātāpitunnaṃ denti, puttadārassa denti 
dāsakammakaraporisassa denti, mittāmaccānaṃ denti, ñātisālohitānaṃ 
denti, yādisāni bhikkhūnaṃ denti.  
 
 
 
 

 
8. Atha kho te bhikkhū vaṇṇavā4 ahesuṃ, pīnindriyā pasannamukha-

vaṇṇā vippasannachavivaṇṇā. Ācinnaṃ kho panetaṃ vassaṃ vutthānaṃ5 
bhikkhūnaṃ bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ. Atha kho te bhikkhū 
vassaṃ vutthā temāsaccayena senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ ādāya 
yena vesālī tena pakkamiṃsu.6 Anupubbena yena vesālī mahāvanaṃ 
kūṭāgārasālā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.  
 
 
 
 

 
9. Tena kho pana samayena disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū kisā honti 

lūkhā dubbaṇṇā uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattā. 
Vaggumudātīriyā pana bhikkhū vaṇṇavā honti pīnindriyā pasannamukha-
vaṇṇā vippasannachavivaṇṇā. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ 
bhagavantānaṃ āgantukehi bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ.  
 

                                                   
1 yathāyime - Syā.      4 vaṇṇavanto - Syā, PTS. 
2 mātāpitūnaṃ - Ma, Syā, PTS.    5 vassaṃ vuṭṭhānaṃ - Ma. 
3 khādanti sāyanti pivanti - katthaci.    6 tenupasaṅkamiṃsu - Syā, PTS. 
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6. - “Này các đại đức, chính điều này là tốt hơn hết tức là việc chúng ta nói 
lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia.” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia: 
- “Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, ―(như trên)― vị tỳ khưu như vầy có sáu 
Thắng Trí.”  
 
 
 
 
 
 

7. Khi ấy, những người dân ấy (nghĩ rằng): “Quả thật điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
tỳ khưu như vầy trong số họ vào mùa (an cư) mưa! Quả thật từ trước đến nay 
không có các tỳ khưu như vầy vào mùa (an cư) mưa như là các vị tỳ khưu có 
giới có thiện pháp này vậy!” Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực 
loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, 
không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không 
cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết 
thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại cứng, những thức 
nếm, những thức uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng 
đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm 
công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến 
cùng huyết thống.  
 
 
 
 
 
 

8. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, 
sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ cho các tỳ 
khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa là đi đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, 
các vị tỳ khưu ấy trải qua ba tháng mùa (an cư) mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, 
cầm y bát, ra đi về phía thành Vesālī. Trong khi tuần tự du hành, các vị đã đi 
đến thành Vesālī, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
 
 
 
 
 
 

9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở các 
phương thì ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; 
trái lại các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā có được tướng mạo, căn quyền 
sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ 
của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến.  
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10. Atha kho bhagavā vaggumudātīriye bhikkhū etadavoca: “Kacci 
bhikkhave khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci samaggā sammodamānā 
avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha, na ca piṇḍakena kilamitthā ”ti? 
“Khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā samaggā ca mayaṃ bhante 
sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasimhā na ca piṇḍakena 
kilamimhā ”ti. Jānantāpi tathāgatā pucchanti, jānantāpi na pucchanti, kālaṃ 
viditvā pucchanti kālaṃ viditvā na pucchanti, atthasaṃhitaṃ tathāgatā 
pucchanti, no anatthasaṃhitaṃ, anatthasaṃhite setughāto tathāgatānaṃ. 
Dvīhākārehi buddhā bhagavanto bhikkhū paṭipucchanti, ‘dhammaṃ vā 
desissāma sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmā ’ti.  
 
 
 
 
 

11. Atha kho bhagavā vaggumudātīriye bhikkhū etadavoca: “Yathā 
kathaṃ pana tumhe bhikkhave samaggā sammodamānā avivadamānā 
phāsukaṃ vassaṃ vasittha, na ca piṇḍakena kilamitthā ”ti? Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Kacci pana vo bhikkhave bhūtan 
”ti? “Bhūtaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tumhe bhikkhave udarassa kāraṇā gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussa-
dhammassa vaṇṇaṃ bhāsissatha? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu anupasampannassa uttarimanussadhammaṃ 
āroceyya bhūtasmiṃ pācittiyan ”ti.  
 
 
 

12. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 
 
 

Anupasampanno nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca ṭhapetvā avaseso 
anupasampanno nāma.  
 
 
 

13. Uttarimanussadhammo nāma jhānaṃ vimokkho samādhi 
samāpatti ñāṇadassanaṃ maggabhāvanā phalasacchikiriyā kilesappahānaṃ 
vinīvaraṇatā cittassa suññāgāre abhirati. Jhānan ’ti paṭhamaṃ jhānaṃ 
dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ jhānaṃ. Vimokkho ’ti suññato 
vimokkho animitto vimokkho appaṇihito vimokkho. Samādhī ’ti suññato 
samādhi animitto samādhi appaṇihito samādhi. Samāpattī ’ti suññatā 
samāpatti animittā samāpatti appaṇihitā samāpatti.  
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10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống 
qua mùa (an cư) mưa có được thoải mái không? Và không bị khó nhọc vì đồ 
ăn khất thực?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều 
tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ 
nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực.” Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn 
không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. 
Các đấng Như lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không (hỏi việc) không có 
liên quan đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có 
cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi hai lý do: 
“Chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.”  

 
11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā 

điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái và không bị khó nhọc 
vì đồ ăn khất thực như thế nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi có thực chứng không?” - 
“Bạch Thế Tôn, có thực chứng.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các ngươi lại ca ngợi lẫn nhau về pháp 
thượng nhân đến các người tại gia vì lý do của bao tử vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như 
trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tuyên bố pháp thượng nhân đến người chưa tu lên bậc 
trên (nếu) đã thực chứng thì phạm tội pācittiya.”  

 
12. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  

 
Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

 
Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 

người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 

 
13. Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, 

trí tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự thực chứng về Quả, sự dứt bỏ 
phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. 
Thiền: là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát: là vô phiền 
não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát.1 Định: là vô phiền 
não định, vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt: là sự chứng đạt về 
vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. 

                                                   
1 Vô phiền não giải thoát là nội tâm không còn tham sân si, vô tướng giải thoát là nội tâm 
không còn các biểu hiện của tham sân si, vô nguyện giải thoát là không còn trạng thái mong 
mỏi về tham sân si (VinA. ii, 492). 
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Ñāṇadassanan ’ti1 tisso vijjā.  

 
Maggabhāvanā ’ti cattāro satipaṭṭhānā cattāro sammappadhānā cattāro 

iddhipādā pañcindriyāni pañcabalāni sattabojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko 
maggo.  

 
Phalasacchikariyā ’ti sotāpattiphalassa sacchikiriyā 

sakadāgāmiphalassa sacchikariyā anāgāmiphalassa sacchikiriyā arahattassa2 
sacchikiriyā.  

 
Kilesappahānan ’ti rāgassa pahānaṃ dosassa pahānaṃ mohassa 

pahānaṃ.  

 
Vinīvaraṇatā cittassā ’ti rāgā cittaṃ3 vinīvaraṇatā dosā cittaṃ3 

vinīvaraṇatā mohā cittaṃ3 vinīvaraṇatā.  

 
Suññāgāre abhiratī ’ti paṭhamena jhānena suññāgāre abhirati, 

dutiyena jhānena suññāgāre abhirati, tatiyena jhānena suññāgāre abhirati, 
catutthena jhānena suññāgāre abhirati.  

 
14. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti 

bhaṇantassa āpatti pācittiyassa. Āroceyyā ’ti anupasampannassa 
paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmī ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa. 
Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamaṃ jhānaṃ samāpanno ”ti 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa. Āroceyyā ’ti anupasampannassa 
paṭhamassa jhānassa lābhīmhī ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa. 
Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamassa jhānassa vasīmhī ”ti 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa. Āroceyyā ’ti anupasampannassa 
paṭhamaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  

 
15. Āroceyyā ’ti anupasampannassa dutiyaṃ jhānaṃ ―pe― tatiyaṃ 

jhānaṃ ―pe― catutthaṃ jhānaṃ samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― 
samāpanno ―pe― catutthassa jhānassa lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― 
catutthaṃ jhānaṃ sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  

 
16. Āroceyyā ’ti anupasampannassa suññataṃ vimokkhaṃ ―pe― 

animittaṃ vimokkhaṃ ―pe― appaṇihitaṃ vimokkhaṃ ―pe― suññataṃ 
samādhiṃ ―pe― animittaṃ samādhiṃ ―pe― appaṇihitaṃ samādhiṃ 
samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― appaṇihitassa 
samādhissa lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― appaṇihito samādhi sacchikato 
mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 ñāṇan ti - Syā.    2 arahattaphalassa - Syā, PTS.  3 cittassa - Syā. 
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Trí tuệ và sự thấy biết: là ba Minh.  
 
 

Sự tu tập về Đạo: là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần.  
 
 

Sự thực chứng về Quả: là sự thực chứng quả vị Nhập Lưu, sự thực 
chứng quả vị Nhất Lai, sự thực chứng quả vị Bất Lai, sự thực chứng phẩm vị 
A-la-hán. 
 
 

Sự dứt bỏ phiền não: là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si.  
 
 

Sự không còn bị che lấp của tâm: nghĩa là tâm không còn bị che lấp 
bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi 
si.  
 
 

Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng: là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với 
sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi 
thanh vắng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tứ thiền. 
 
 

14. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
sơ thiền” thì phạm tội pācittiya. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc 
trên rằng: “Tôi chứng sơ thiền” thì phạm tội pācittiya. Tuyên bố: Vị nói với 
người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng được sơ thiền” thì phạm tội 
pācittiya. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi có đạt 
sơ thiền” thì phạm tội pācittiya. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc 
trên rằng: “Tôi có trú sơ thiền” thì phạm tội pācittiya. Tuyên bố: Vị nói với 
người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiền” thì phạm tội 
pācittiya.  
 
 

15. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền, ... tam thiền, ... tứ thiền, ... tôi 
có đạt tứ thiền ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ tứ thiền” thì phạm tội 
pācittiya.  
 
 

16. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được vô phiền não giải thoát, ... vô tướng giải 
thoát, ... vô nguyện giải thoát, ... vô phiền não định, ... vô tướng định, ... vô 
nguyện định, ... tôi có đạt vô nguyện định ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
vô nguyện định” thì phạm tội pācittiya.  
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17. Āroceyyā ’ti anupasampannassa suññataṃ samāpattiṃ ―pe― 
animittaṃ samāpattiṃ ―pe― appaṇihitaṃ samāpattiṃ samāpajjiṃ ―pe― 
samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― appaṇihitāya samāpattiyā lābhīmhi 
―pe― vasīmhi ―pe― appaṇihitā samāpatti sacchikatā mayā ”ti bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

18. Āroceyyā ’ti anupasampannassa tisso vijjā samāpajjiṃ ―pe― 
samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― tissannaṃ vijjānaṃ lābhīmhi ―pe― 
vasīmhi ―pe― tisso vijjā sacchikatā mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

19. Āroceyyā ’ti anupasampannassa cattāro satipaṭṭhāne ―pe― cattāro 
sammappadhāne ―pe― cattāro iddhipāde samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi 
―pe― samāpanno ―pe― catunnaṃ ididhipādānaṃ lābhīmhi ―pe― vasīmhi 
―pe― cattāro iddhipādā sacchikatā mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

20. Āroceyyā ’ti anupasampannassa pañcindriyāni ―pe― pañca balāni 
samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― pañcannaṃ 
balānaṃ lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― pañcabalāni sacchikatāni mayā ”ti 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

21. Āroceyyā ’ti anupasampannassa satta bojjhaṅge ―pe― samāpajjiṃ 
―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ 
lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― satta bojjhaṅgā sacchikatāni mayā ”ti 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

22. Āroceyyā ’ti anupasampannassa ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ 
samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― ariyassa 
aṭṭhaṅgikassa maggassa lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― ariyo aṭṭhaṅgiko 
maggo sacchikatāni mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

23. Āroceyyā ’ti anupasampannassa sotāpattiphalaṃ ―pe― 
sakadāgami-phalaṃ ―pe― anāgāmiphalaṃ ―pe― arahattaṃ1 samāpajjiṃ 
―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― arahattassa2 lābhīmhi ―pe― 
vasīmhi ―pe― arahattaṃ1 sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa.  

                                                   
1 arahattaphalaṃ - Syā.       2 arahattaphalassa - Syā. 
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17. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sự chứng đạt về vô phiền não, ... sự 
chứng đạt về vô tướng, ... sự chứng đạt về vô nguyện, ... tôi có đạt sự 
chứng đạt về vô nguyện ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt về vô 
nguyện” thì phạm tội pācittiya.  
 
 

 
18. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được ba Minh, ... tôi có đạt ba Minh ... tôi có trú 

... tôi đã chứng ngộ ba Minh” thì phạm tội pācittiya.  
 
 

 
19. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được bốn sự thiết lập niệm, ... bốn chánh cần, 

... bốn nền tảng của thần thông, ... tôi có đạt bốn nền tảng của thần thông, 

... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bốn nền tảng của thần thông” thì phạm tội 
pācittiya.  
 
 

 
20. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được năm quyền, ... năm lực, ... tôi có đạt năm 
lực ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ năm lực” thì phạm tội pācittiya.  
 
 

 
21. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được bảy giác chi, ... tôi có đạt bảy giác chi, ... 
tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bảy giác chi” thì phạm tội pācittiya.  
 
 

 
22. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được Thánh Đạo tám chi phần, ... tôi có đạt 
Thánh Đạo tám chi phần, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ Thánh Đạo tám 
chi phần” thì phạm tội pācittiya.  
 
 

 
23. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... 
quả vị Bất Lai, ... phẩm vị A-la-hán, ... tôi có đạt phẩm vị A-la-hán, ... tôi có 
trú ... tôi đã chứng ngộ phẩm vị A-la-hán” thì phạm tội pācittiya.  
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24. Āroceyyā ’ti anupasampannassa rāgo me catto ―pe― doso me catto 
―pe― moho me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho ukkheṭito 
samukkheṭito ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

25. Āroceyyā ’ti anupasampannassa rāgā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ ―pe― 
dosā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ ―pe― mohā me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

26. Āroceyyā ’ti anupasampannassa suññāgāre paṭhamaṃ jhānaṃ 
―pe― dutiyaṃ jhānaṃ ―pe― tatiyaṃ jhānaṃ ―pe― catutthaṃ jhānaṃ 
samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― suññāgāre 
catutthassa jhānassa lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― suññāgāre catutthaṃ 
jhānaṃ sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

27. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca 
jhānaṃ samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― 
paṭhamassa ca jhānassa dutiyassa ca jhānassa lābhīmhi ―pe― vasīmhi 
―pe― paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca jhānaṃ sacchikataṃ mayā ”ti 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

28. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ tatiyañca 
jhānaṃ ―pe― paṭhamañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ samāpajjiṃ ―pe― 
samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― paṭhamassa ca jhānassa catutthassa 
ca jhānassa lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― paṭhamañca jhānaṃ catutthañca 
jhānaṃ sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

29. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ suññatañca 
vimokkhaṃ ―pe― animittañca vimokkhaṃ ―pe― appaṇihitañca 
vimokkhaṃ ―pe― suññatañca samādhiṃ ―pe― animittañca samādhiṃ 
―pe― appaṇihitañca samādhiṃ samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― 
samāpanno ―pe― paṭhamassa ca jhānassa appaṇihitassa ca samādhissa 
lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― paṭhamañca jhānaṃ appaṇihito ca samādhi 
sacchikato mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
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24. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã từ bỏ 
tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã 
dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 
 
 

25. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi tham ái, ... tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ... tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 
 
 

26. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền, ... nhị thiền, ... tam thiền, ... tứ 
thiền ở nơi thanh vắng, ... tôi có đạt tứ thiền ở nơi thanh vắng, ... tôi có trú 
... tôi đã chứng ngộ tứ thiền ở nơi thanh vắng” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 
 
 

27. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và nhị thiền, ... tôi có đạt sơ thiền 
và nhị thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và nhị thiền” thì phạm 
tội pācittiya.  
 
 
 
 
 

28. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và tam thiền, ... sơ thiền và tứ 
thiền, ... tôi có đạt sơ thiền và tứ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ 
thiền và tứ thiền” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 
 

29. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và vô phiền não giải thoát, ... và 
vô tướng giải thoát, ... và vô nguyện giải thoát, ... và vô phiền não định, ... 
và vô tướng định, ... và vô nguyện định, ... tôi có đạt sơ thiền và vô nguyện 
định, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và vô nguyện định” thì phạm 
tội pācittiya.  
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30. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ suññatañca 
samāpattiṃ ―pe― animittañca samāpattiṃ ―pe― appaṇihitañca 
samāpattiṃ samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― 
paṭhamassa ca jhānassa appaṇihitāya ca samāpattiyā lābhīmhi ―pe― 
vasīmhi ―pe― paṭhamañca jhānaṃ appaṇihitā ca samāpatti sacchikatā 
mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

31. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ tisso ca vijjā 
samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― paṭhamassa ca 
jhānassa tissannañca vijjānaṃ lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― paṭhamañca 
jhānaṃ tisso ca vijjā sacchikatā mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

32. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ cattāro ca 
satipaṭṭhāne ―pe― cattāro ca sammappadhāne ―pe― cattāro ca iddhipāde 
samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― paṭhamassa ca 
jhānassa catunnañca iddhipādānaṃ lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― 
paṭhamañca jhānaṃ cattāro ca iddhipādā sacchikatā mayā ”ti bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

33. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ pañca ca 
indriyāni ―pe― pañca ca balāni samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― 
samāpanno ―pe― paṭhamassa ca jhānassa pañcannañca balānaṃ lābhīmhi 
―pe― vasīmhi ―pe― paṭhamañca jhānaṃ pañca ca balāni sacchikatāni 
mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

34. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ satta ca 
bojjhaṅge samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― 
paṭhamassa ca jhānassa sattannañca bojjhaṅgānaṃ lābhīmhi ―pe― vasīmhi 
―pe― paṭhamañca jhānaṃ satta ca bojjhaṅgā sacchikatā mayā ”ti 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

35. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ ariyañca 
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno 
―pe― paṭhamassa ca jhānassa ariyassa ca aṭṭhaṅgikassa maggassa lābhīmhi 
―pe― vasīmhi ―pe― paṭhamañca jhānaṃ ariyo ca aṭṭhaṅgiko maggo 
sacchikato mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
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30. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và sự chứng đạt về vô phiền não, 
... và sự chứng đạt về vô tướng, ... và sự chứng đạt về vô nguyện, ... tôi có 
đạt sơ thiền và sự chứng đạt về vô nguyện, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thiền và sự chứng đạt về vô nguyện” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

 
31. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và ba Minh, ... tôi có đạt sơ thiền 
và ba Minh, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và ba Minh” thì phạm 
tội pācittiya.  
 
 
 

 
32. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và bốn sự thiết lập niệm, ... sơ 
thiền và bốn chánh cần, ... sơ thiền và bốn nền tảng của thần thông, ... tôi có 
đạt sơ thiền và bốn nền tảng của thần thông, ... tôi có trú ... tôi đã chứng 
ngộ sơ thiền và bốn nền tảng của thần thông” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

 
33. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và năm quyền, ... sơ thiền và 
năm lực, ... tôi có đạt sơ thiền và năm lực, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thiền và năm lực” thì phạm tội pācittiya. 
 
 
 

 
34. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và bảy giác chi, ... tôi có đạt sơ 
thiền và bảy giác chi, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và bảy giác 
chi” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

 
35. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và Thánh Đạo tám chi phần, ... 
tôi có đạt sơ thiền và Thánh Đạo tám chi phần, ... tôi có trú ... tôi đã chứng 
ngộ sơ thiền và Thánh Đạo tám chi phần” thì phạm tội pācittiya.  
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36. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ 
sotāpattiphalañca ―pe― sakadāgāmiphalañca ―pe― anāgāmiphalañca 
―pe― arahattañca samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― 
paṭhamassa ca jhānassa arahattassa ca lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― 
paṭhamañca jhānaṃ arahattañca sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa. 
 
 
 
 

37. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ 
―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― rāgo ca me catto ―pe― doso ca 
me catto ―pe― moho ca me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho 
ukkheṭito samukkheṭito ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

38. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ 
―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ 
―pe― dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ ―pe― mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇan 
”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

39. Āroceyyā ’ti anupasampannassa dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ 
―pe― dutiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ samāpajjiṃ ―pe― 
samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― dutiyassa ca jhānassa catutthassa ca 
jhānassa lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― dutiyañca jhānaṃ catutthañca 
jhānaṃ sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

40. Āroceyyā ’ti anupasampannassa dutiyañca jhānaṃ1 ―pe― mohā ca 
me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa. ―pe―  
 
 
 

41. Āroceyyā ’ti anupasampannassa dutiyañca jhānaṃ paṭhamañca 
jhānaṃ samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno ―pe― dutiyassa 
ca jhānassa paṭhamassa ca jhānassa lābhīmhi ―pe― vasīmhi ―pe― 
dutiyañca jhānaṃ paṭhamañca jhānaṃ sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa ―pe―  
 

[Mūlaṃ saṅkhittaṃ]  
 

                                                   
1 dutiyañca jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ ―pe― - Ma. 
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36. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và quả vị Nhập Lưu, ... và quả vị 
Nhất Lai, ... và quả vị Bất Lai, ... và phẩm vị A-la-hán, ... tôi có đạt sơ thiền 
và phẩm vị A-la-hán, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và phẩm vị 
A-la-hán” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

 
37. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và tôi đã từ bỏ tham ái, ... và tôi 
đã từ bỏ sân, ... và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã 
xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

 
38. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và tâm của tôi không bị che lấp 
bởi tham ái, ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ... và tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si” thì phạm tội pācittiya. 
 
 
 

 
39. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền và tam thiền, ... nhị thiền và tứ 
thiền, ... tôi có đạt nhị thiền và tứ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị 
thiền và tứ thiền” thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

 
40. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

nhị thiền ―(như trên)― và tâm của tôi không bị che lấp bởi si” thì phạm tội 
pācittiya. ―(như trên)― 
 
 
 

 
41. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền và sơ thiền, ... tôi có đạt nhị 
thiền và sơ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị thiền và sơ thiền” thì 
phạm tội pācittiya. ―(như trên)― 
 

[Phần căn bản đã được tóm lược] 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo       Musāvādavaggo - Pāc. 6. 1. 8. 
 

 90

42. Āroceyyā ’ti anupasampannassa mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ 
paṭhamañca jhānaṃ samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno 
―pe― mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ paṭhamassa ca jhānassa lābhīmhi 
―pe― vasīmhi ―pe― Mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ paṭhamañca jhānaṃ 
sacchikataṃ mayā ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa ―pe―  
 
 

43. Āroceyyā ’ti anupasampannassa mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ, 
dosā ca me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa āpatti pācittiyassa ―pe―  
 
 

44. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca 
jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ suññatañca vimokkhaṃ 
animittañca vimokkhaṃ appaṇihitañca vimokkhaṃ suññatañca samādhiṃ 
animittañca samādhiṃ appaṇihitañca samādhiṃ suññatañca samāpattiṃ 
animittañca samāpattiṃ appaṇihitañca samāpattiṃ tisso ca vijjā cattāro ca 
satipaṭṭhāne cattāro ca sammappadhāne cattāro ca iddhipāde pañca ca 
indriyāni pañca ca balāni satta ca bojjhaṅge ariyañca aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ 
sotāpattiphalañca sakadāgāmiphalañca anāgāmiphalañca arahattañca 
samāpajjiṃ ―pe― samāpajjāmi ―pe― samāpanno1 ―pe― rāgo ca me catto 
―pe― doso ca me catto ―pe― moho ca me catto vanto mutto pahīno 
paṭinissaṭṭho ukkheṭito samukkheṭito, rāgā ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā 
ca me cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa.  
 
 

45. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti 
vattukāmo dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti bhaṇantassa paṭivijānantassa 
āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

46. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti 
vattukāmo tatiyaṃ jhānaṃ ―pe― catutthaṃ jhānaṃ ―pe― suññataṃ 
vimokkhaṃ ―pe― animittaṃ vimokkhaṃ ―pe― appaṇihitaṃ vimokkhaṃ 
―pe― suññataṃ samādhiṃ ―pe― animittaṃ samādhiṃ ―pe― appaṇihitaṃ 
samādhiṃ ―pe― suññataṃ samāpattiṃ ―pe― animittaṃ samāpattiṃ 
―pe― appaṇihitaṃ samāpattiṃ ―pe― tisso vijjā ―pe― cattāro satipaṭṭhāne 
―pe― cattāro sammappadhāne ―pe― cattāro iddhipāde ―pe― 
pañcindriyāni ―pe― pañcabalāni ―pe― sattabojjhaṅge ―pe― ariyaṃ 
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ ―pe― sotāpattiphalaṃ ―pe― sakadāgāmiphalaṃ 
―pe― anāgāmiphalaṃ ―pe― arahattaṃ samāpajjiṃ ―pe― rāgo me catto 
―pe― doso me catto ―pe― moho me catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho 
ukkheṭito samukkheṭito, rāgā me cittaṃ vinīvaraṇaṃ ―pe― dosā me cittaṃ 
vinīvaraṇaṃ ―pe― mohā me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa 
paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa.  

                                                   
1 ‘samāpanno ’ti padaṃ marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake natthi. 
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42. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ 
thiền. ... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt sơ thiền, ... tôi có 
trú ... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ sơ thiền” thì 
phạm tội pācittiya. ―(như trên)― 
 
 
 

43. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân” thì phạm 
tội pācittiya. ―(như trên)― 
 
 
 

44. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô 
phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền 
não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về vô phiền não, sự 
chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện, ba Minh, bốn sự thiết 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm 
lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần, quả vị Nhập Lưu, quả vị Nhất 
Lai, quả vị Bất Lai, và phẩm vị A-la-hán, ... Tôi đã từ bỏ tham ái, ... Tôi đã 
từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lấp bởi si” thì 
phạm tội pācittiya. 
 
 
 

45. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiền” lại nói: “Tôi đã chứng nhị thiền,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội pācittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 

46. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiền” lại nói: “Tôi đã chứng tam thiền, ... tứ thiền, ... vô phiền 
não giải thoát, ... vô tướng giải thoát, ... vô nguyện giải thoát, ... vô phiền 
não định, ... vô tướng định, ... vô nguyện định, ... sự chứng đạt về vô phiền 
não, ... sự chứng đạt về vô tướng, ... sự chứng đạt về vô nguyện, ... ba 
Minh, ... bốn sự thiết lập niệm, ... bốn chánh cần, ... bốn nền tảng của thần 
thông, ... năm quyền, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... Thánh Đạo tám chi 
phần, ... quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... quả vị Bất Lai, ... phẩm vị 
A-la-hán, ... tôi đã từ bỏ tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã 
quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, 
tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, ... tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân, ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội pācittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkaṭa. 
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47. Āroceyyā ’ti anupasampannassa dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti 
vattukāmo ―pe― mohā me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa 
paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 
 

48. Āroceyyā ’ti anupasampannassa dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti 
vattukāmo paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti bhaṇantassa paṭivijānantassa 
āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 
 
 
 
 

[Mūlaṃ saṅkhittaṃ] 
 
 
 
 
 

49. Āroceyyā ’ti anupasampannassa mohā me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti 
vattukāmo paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti bhaṇantassa paṭivijānantassa 
āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 
 
 
 
 

50. Āroceyyā ’ti anupasampannassa mohā me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti 
vattukāmo dosā me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa paṭivijānantassa 
āpatti pācittiyassa na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 
 
 
 
 
 

51. Āroceyyā ’ti anupasampannassa paṭhamañca jhānaṃ dutiyañca 
jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ catutthañca jhānaṃ ―pe― dosā ca me cittaṃ 
vinīvaraṇan ”ti vattukāmo mohā me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa 
paṭivijānantassa āpatti pācittiyassa, na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa. 
―pe―  
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47. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng nhị thiền” ... lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội pācittiya, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 
 
 

48. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng nhị thiền” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội pācittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkaṭa. 
―(như trên)―  
 
 
 
 
 

[Phần căn bản đã được tóm lược] 
 
 
 
 
 

49. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền,” (người nghe) 
hiểu được thì phạm tội pācittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkaṭa. ―(như trên)― 
 
 
 
 
 

50. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si” lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội pācittiya, (người nghe) không 
hiểu được thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)―  
 
 
 
 
 

51. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền” ―(như trên)― Vị có ý 
định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sân” lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pācittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkaṭa. ―(như trên)― 
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52. Āroceyyā ’ti anupasampannassa dutiyañca jhānaṃ tatiyañca jhānaṃ 
catutthañca jhānaṃ ―pe― mohā ca me cittaṃ vinīvaraṇan ”ti vattukāmo 
paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjin ”ti bhaṇantassa paṭivijānantassa āpatti 
pācittiyassa, na paṭivijānantassa, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 

53. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yo te vihāre vasi, so bhikkhu 
paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajji ―pe― samāpajjati ―pe― samāpanno, so 
bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī ―pe― vasī, tena bhikkhunā paṭhamaṃ 
jhānaṃ sacchikatan ”ti bhaṇantassa, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

54. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yo te vihāre vasi, so bhikkhu 
dutiyaṃ jhānaṃ ―pe― tatiyaṃ jhānaṃ ―pe― catutthaṃ jhānaṃ samāpajji 
―pe― samāpajjati ―pe― samāpanno, so bhikkhu catutthassa jhānassa lābhī 
―pe― vasī, tena bhikkhunā catutthaṃ jhānaṃ sacchikatan ”ti bhaṇantassa, 
āpatti dukkaṭassa. ―(như trên)― 
 
 

55. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yo te vihāre vasi, so bhikkhu 
suññataṃ vimokkhaṃ ―pe― animittaṃ vimokkhaṃ ―pe― appaṇihitaṃ 
vimokkhaṃ ―pe― suññataṃ samādhiṃ ―pe― animittaṃ samādhiṃ ―pe― 
appaṇihitaṃ samādhiṃ samāpajji ―pe― samāpajjati ―pe― samāpanno, so 
bhikkhu appaṇihitassa samādhissa lābhī ―pe― vasī, tena bhikkhunā 
appaṇihito samādhi sacchikato ”ti bhaṇantassa, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

56. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yo te vihāre vasi, so bhikkhu 
suññataṃ samāpattiṃ ―pe― animittaṃ samāpattiṃ ―pe― appaṇihitaṃ 
samāpattiṃ samāpajji ―pe― samāpajjati ―pe― samāpanno, so bhikkhu1 
appaṇihitāya samāpattiyā lābhī ―pe― vasī, tena bhikkhunā appaṇihitā 
samāpatti sacchikatā ”ti bhaṇantassa, āpatti dukkaṭassa. ―(như trên)― 
 
 

57. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yo te vihāre vasi, so bhikkhu tisso 
vijjā ―pe― cattāro satipaṭṭhāne ―pe― cattāro sammappadhāne ―pe― 
cattāro iddhipāde ―pe― pañcindriyāni ―pe― pañcabalāni ―pe― 
sattabojhaṅge ―pe― ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ ―pe― sotāpattiphalaṃ 
―pe― sakadāgāmi phalaṃ ―pe― anāgāmiphalaṃ ―pe― arahattaṃ 
samāpajji ―pe― samāpajjati ―pe― samāpanno tassa bhikkhuno rāgo catto 
―pe― doso catto ―pe― moho catto vanto mutto pahīno paṭinissaṭṭho 
ukkheṭito samukkheṭito, tassa bhikkhuno rāgā cittaṃ vinīvaraṇaṃ dosā 
cittaṃ vinīvaraṇaṃ mohā cittaṃ vinīvaraṇan ”ti bhaṇantassa, āpatti 
dukkaṭassa.  

                                                   
1 so bhikkhu iti marammachaṭṭhasaṅgīti piṭake na dissate. 
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52. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền” ... “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
pācittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkaṭa. ―(như 
trên)― 
 
 

53. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được sơ thiền, vị tỳ khưu ấy có đạt ... có trú sơ thiền, sơ thiền 
đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkaṭa. 
 

 
54. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 

nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền; vị tỳ khưu ấy có đạt ... có 
trú tứ thiền; tứ thiền đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội 
dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

 
55. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 

nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định; vị tỳ khưu ấy 
có đạt ... có trú vô nguyện định; vô nguyện định đã được thực chứng bởi vị 
tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkaṭa. 
 

 
56. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 

nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng sự chứng 
đạt về vô phiền não, ... sự chứng đạt về vô tướng, ... sự chứng đạt về vô 
nguyện, vị tỳ khưu ấy có đạt ... có trú sự chứng đạt về vô nguyện định; sự 
chứng đạt về vô nguyện định đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì 
phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

 
57. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 

nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được ba Minh, ... bốn sự thiết lập niệm, ... bốn chánh cần, ... 
bốn nền tảng của thần thông, ... năm quyền, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... 
Thánh Đạo tám chi phần, ... quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... quả vị 
Bất Lai, ... phẩm vị A-la-hán, vị tỳ khưu ấy đã từ bỏ tham ái, ... đã từ bỏ 
sân ... đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai 
trừ, đã đoạn trừ si, vị tỳ khưu ấy có tâm không bị che lấp bởi tham ái, có 
tâm không bị che lấp bởi sân, và có tâm không bị che lấp bởi si” thì phạm 
tội dukkaṭa.  
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58. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yo te vihāre vasi, so bhikkhu 
suññāgāre paṭhamaṃ jhānaṃ ―pe― dutiyaṃ jhānaṃ ―pe― tatiyaṃ jhānaṃ 
―pe― catutthaṃ jhānaṃ samāpajji ―pe― samāpajjati ―pe― samāpanno, so 
bhikkhu suññāgāre catutthassa jhānassa lābhī ―pe― vasī, tena bhikkhunā 
suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikatan ”ti bhaṇantassa, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

59. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yo te vihāraṃ paribhuñji1 ―pe― yo te 
cīvaraṃ paribhuñji ―pe― yo te piṇḍapātaṃ paribhuñji ―pe― yo te 
senāsanaṃ paribhuñji ―pe― yo te gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ 
paribhuñji, so bhikkhu suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ samāpajji ―pe― 
samāpajjati ―pe― samāpanno, so bhikkhu suññāgāre catutthassa jhānassa 
lābhī ―pe― vasī, tena bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikatan 
”ti bhaṇantassa, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

60. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yena te vihāro paribhutto ―pe― yena 
te cīvaraṃ paribhuttaṃ ―pe― yena te piṇḍapāto paribhutto ―pe― yena te 
senāsanaṃ paribhuttaṃ ―pe― yena te gilānapaccayabhesajjaparikkhāro 
paribhutto, so bhikkhu suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ samāpajji ―pe― 
samāpajjati ―pe― samāpanno, so bhikkhu suññāgāre catutthassa jhānassa 
lābhī ―pe― vasī, tena bhikkhunā suññāgāre catutthaṃ jhānaṃ sacchikatan 
”ti bhaṇantassa, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

61. Āroceyyā ’ti anupasampannassa yaṃ tvaṃ āgamma vihāraṃ adāsi 
―pe― cīvaraṃ adāsi ―pe― piṇḍapātaṃ adāsi ―pe― senāsanaṃ adāsi ―pe― 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ adāsi, so bhikkhu suññāgāre catutthaṃ 
jhānaṃ samāpajji ―pe― samāpajjati ―pe― samāpanno, so bhikkhu 
suññāgāre catutthassa jhānassa lābhī ―pe― vasī, tena bhikkhunā suññāgāre 
catutthaṃ jhānaṃ sacchikatan ”ti bhaṇantassa, āpatti dukkaṭassa. 
 
 

62. Anāpatti upasampannassa bhūtaṃ āroceti, ādikammikassā ”ti. 
 

Bhūtārocanasikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 yo te vihāraṃ paribhuñji - marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake na dissate.  
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58. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng... 
đã chứng được sơ thiền, ... nhị thiền, ... tam thiền, ... tứ thiền ở nơi thanh 
vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt ... có trú tứ thiền ở nơi thanh vắng, tứ thiền ở 
nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy ở nơi thanh vắng” 
thì phạm tội dukkaṭa. 
 

59. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã thọ dụng trú xá của đạo hữu, ... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ dụng y của 
đạo hữu, ... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ dụng vật thực của đạo hữu, ... Vị (tỳ 
khưu) nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu, ... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ 
dụng vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng 
... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở nơi thanh vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt 
... có trú tứ thiền ở nơi thanh vắng, tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được thực 
chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkaṭa. 
 

60. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Trú xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị (tỳ khưu) nào, y của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi vị (tỳ khưu) nào, ... Vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị 
(tỳ khưu) nào, ... Chỗ trú ngụ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị (tỳ 
khưu) nào, ... Vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi vị (tỳ khưu) nào, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã chứng 
được tứ thiền ở nơi thanh vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt ... có trú tứ thiền ở 
nơi thanh vắng, tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ 
khưu ấy” thì phạm tội dukkaṭa. 
 

61. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đạo hữu đã đi đến và đã dâng trú xá, ... và đã dâng y, ... đã dâng vật 
thực, ... đã dâng chỗ trú ngụ, ... đã dâng vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vị 
tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở nơi thanh vắng; 
vị tỳ khưu ấy có đạt ... có trú tứ thiền ở nơi thanh vắng, tứ thiền ở nơi 
thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkaṭa.  
 

62. Vị tuyên bố sự thực chứng đến người đã tu lên bậc trên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về tuyên bố sự thực chứng là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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6. 1. 9. DUṬTHULLĀROCANASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto chabbaggiyehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍanakato hoti. So 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā saṅghaṃ tassā āpattiyā 
parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho tassā āpattiyā parivāsaṃ adāsi.  
 
 

2. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññatarassa pūgassa saṅgha-
bhattaṃ hoti. So parivasanto bhattagge āsanapariyante nisīdi. Chabbaggiyā 
bhikkhū te upāsake etadavocuṃ: “Eso āvuso āyasmā upanando sakyaputto 
tumhākaṃ sambhāvito kulūpago1 yeneva hatthena saddhādeyyaṃ bhuñjati 
teneva hatthena upakkamitvā asuciṃ mocesi. So sañcetanikaṃ sukka-
visaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā saṅghaṃ tassā āpattiyā parivāsaṃ yāci. Tassa 
saṅgho tassā āpattiyā parivāsaṃ adāsi. So parivasanto āsanapariyante 
nisinno ”ti.  
 
 

3. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ 
anupasampannassa ārocessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa arocethā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa 
ārocessatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa 
āroceyya aññatra bhikkhusammutiyā2 pācittiyan ”ti.  
 
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 

Bhikkhussā ’ti aññassa bhikkhussa.  
 

Duṭṭhullā nāma āpatti cattāri ca pārājikāni terasa ca saṅghādisesā.  
 

Anupasampanno nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca ṭhapetvā avaseso 
anupasampanno nāma.  
 

Āroceyyā ’ti āroceti3 itthiyā vā purisassa vā gahaṭṭhassa vā pabbajitassa 
vā.  
 

                                                   
1 kulūpako - Ma, Syā, PTS.  2 bhikkhusammatiyā - Syā.  3 āroceyya - Ma, PTS. 
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6. 1. 9. ĐIỀU HỌC VỀ CÔNG BỐ TỘI XẤU: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya gây chuyện xung đột với các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Vị ấy sau khi phạm 
tội xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt parivāsa về 
tội ấy. Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt parivāsa về tội ấy.  
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, tại thành Sāvatthī có buổi trai phạn của phường hội 
nọ. Vị ấy đang chịu hành phạt parivāsa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong 
nhà ăn. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ấy điều này: - “Này các 
đạo hữu, vị này là đại đức Upananda con trai dòng Sakya được quen thuộc 
với quý vị, là vị thường tới lui với các gia đình, là vị thọ dụng vật tín thí bằng 
chính bàn tay đã gắng sức làm xuất ra tinh dịch. Vị ấy sau khi phạm tội xuất 
ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt parivāsa về tội ấy. 
Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt parivāsa về tội ấy. Vị ấy đang chịu 
hành phạt parivāsa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong nhà ăn.”  
 
 

3. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại công bố tội xấu của vị tỳ 
khưu đến người chưa tu lên bậc trên?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại công bố 
tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên 
bậc trên thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu.”  
 
 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Của tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 
 

Tội xấu nghĩa là bốn tội pārājika và mười ba tội saṅghādisesa. 
 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 
 

Công bố: Vị công bố đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người 
tại gia, hoặc đến vị xuất gia. 
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Aññatra bhikkhusammutiyā ’ti ṭhapetvā bhikkhusammutiṃ. Atthi 
bhikkhusammuti āpattipariyantā na kulapariyantā, atthi bhikkhusammuti 
kulapariyantā na āpattipariyantā, atthi bhikkhusammuti āpattipariyantā ca 
kulapariyantā ca, atthi bhikkhu sammuti neva āpattipariyantā na 
kulapariyantā.  
 
 
 
 

Āpattipariyantā nāma āpattiyo pariggahitāyo honti ettakāhi āpattīhi 
ārocetabbā ’ti.1 Kulapariyantā nāma kulāni pariggahitāni honti ettakesu 
kulesu ārocetabbā ”ti.1 Āpattipariyantā ca kulapariyantā ca nāma 
āpattiyo ca pariggahitāyo honti kulāni ca pariggahitāni honti ettakāhi 
āpattīhi ettakesu kulesu ārocetabbā ”ti.1 Neva āpattipariyantā na 
kulapariyantā nāma āpattiyo ca apariggahitāyo honti kulāni ca 
apariggahitāni honti ettakāhi āpattīhi ettakesu kulesu ārocetabbā ”ti.1  
 
 
 

Āpattipariyante yā āpattiyo pariggahitāyo honti tā āpattiyo ṭhapetvā 
aññāhi āpattīhi āroceti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Kulapariyante yāni kulāni pariggahitāni honti tāni kulāni ṭhapetvā 
aññesu kulesu āroceti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Āpattipariyante ca kulapariyante ca yā āpattiyo pariggahitāyo honti tā 
āpattiyo ṭhapetvā yāni kulāni pariggahitāni honti. Tāni kulāni ṭhapetvā 
aññāhi āpattīhi aññesu kulesu āroceti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Neva āpattipariyante na kulapariyante, anāpatti.  
 
 
 

Duṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī anupasampannassa āroceti 
aññatra bhikkhusammutiyā, āpatti pācittiyassa. Duṭṭhullāya āpattiyā 
vematiko anupasampannassa āroceti aññatra bhikkhusammutiyā, āpatti 
pācittiyassa. Duṭṭhullāya āpattiyā aduṭṭhullāpattisaññī anupasampannassa 
āroceti aññatra bhikkhusammutiyā, āpatti pācittiyassa.  
 
 

                                                   
1 ārocetabbo ’ti - Ma, Syā, PTS. 
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Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. Có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội không có sự giới 
hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về gia đình 
không có sự giới hạn về tội, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội 
và có sự giới hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu không có sự giới 
hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình.  
 
 
 
 

Có sự giới hạn về tội nghĩa là các tội được xét đến: “Nên công bố với 
chừng ấy tội.” Có sự giới hạn về gia đình nghĩa là các gia đình được xét 
đến: “Nên công bố đến chừng ấy gia đình.” Có sự giới hạn về tội và có 
sự giới hạn về gia đình nghĩa là các tội được xét đến và các gia đình được 
xét đến: “Nên công bố với chừng ấy tội đến chừng ấy gia đình.” Không có 
sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình nghĩa là các tội 
không được xét đến và các gia đình không được xét đến: “Nên công bố với 
chừng ấy tội đến chừng ấy gia đình.”  
 
 
 

Khi có sự giới hạn về tội, trừ ra các tội được xét đến vị công bố các tội 
khác thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

Khi có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các gia đình được xét đến vị công bố 
đến các gia đình khác thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

Khi có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các tội được 
xét đến và trừ ra các gia đình được xét đến, vị công bố các tội khác đến các 
gia đình khác thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

Khi không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình thì vô 
tội.  
 
 
 

Tội xấu, nhận biết là tội xấu, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội pācittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, có sự hoài 
nghi, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, (lầm) tưởng không phải là tội xấu, 
vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu.  
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Aduṭṭhullaṃ āpattiṃ āroceti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa 
duṭṭhullaṃ vā aduṭṭhullaṃ vā ajjhācāraṃ āroceti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 

Aduṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Aduṭṭhullāya āpattiyā vematiko, āpatti dukkaṭassa. Aduṭṭhullāya āpattiyā 
aduṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

Anāpatti vatthuṃ āroceti no āpattiṃ, āpattiṃ āroceti no vatthuṃ, 
bhikkhusammutiyā, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Navamaṃ duṭṭhullārocanasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 1. 10. PAṬHAVIKHAṆANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. 
Tena kho pana samayena āḷavakā1 bhikkhū navakammaṃ karontā paṭhaviṃ2 
khaṇantipi khaṇāpentipi. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma samaṇā sakyaputtiyā paṭhaviṃ khaṇissantipi khanāpessantipi, 
ekindriyaṃ samaṇā sakyaputtiyā jīvaṃ viheṭhessantī ”ti?3 Assosuṃ kho 
bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.  
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āḷavakā bhikkhū paṭhaviṃ khaṇissantipi khaṇāpessantipī 
”ti?4 ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave paṭhaviṃ khaṇathāpi 
khaṇāpethāpī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā paṭhaviṃ khaṇissathāpi 
khaṇāpessathāpi,5 jīvasaññino hi moghapurisā manussā paṭhaviyā? Netaṃ 
moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu paṭhaviṃ khaṇeyya vā khaṇāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 āḷavikā - Syā, PTS.  
2 pathaviṃ - Ma, PTS.   4 khaṇathapi khaṇāpethapī ti - Ma, Syā, PTS.  
3 viheṭhentī ti - Ma, Syā, PTS.   5 khaṇissathapi khaṇāpessathapi - Ma, Syā, PTS. 
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Vị công bố tội không phải là tội xấu thì phạm tội dukkaṭa. Vị công bố sự 
vi phạm tội xấu hoặc tội không xấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội dukkaṭa. 
 
 
 
 

Không phải là tội xấu, (lầm) tưởng là tội xấu, phạm tội dukkaṭa. Không 
phải là tội xấu, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là tội xấu, 
nhận biết không phải là tội xấu, phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 
 

Vị tuyên bố về sự việc không (tuyên bố) về tội, vị tuyên bố về tội không 
(tuyên bố) về sự việc, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về công bố tội xấu là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 1. 10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC ĐÀO ĐẤT: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Āḷavī, nơi tháp thờ 
Aggāḷava. Vào lúc bấy giờ, trong khi thực hiện công trình mới các tỳ khưu ở 
thành Āḷavī tự đào và bảo đào đất. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự đào và bảo đào đất, các Sa-môn 
Thích tử giết hại mạng sống chỉ có một giác quan?” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành Āḷavī lại tự đào và bảo đào đất?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tự đào và bảo đào đất, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tự đào và 
bảo đào đất vậy? Này những kẻ rồ dại, bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng 
sống ở trong đất. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội pācittiya.”  
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 

Paṭhavī nāma dve paṭhaviyo jātā ca paṭhavī ajātā ca paṭhavī. Jātā nāma 
paṭhavī suddhapaṃsu suddhamattikā appapāsāṇā appasakkharā appa-
kaṭhalā appamarumbā appavālikā yebhuyyena paṃsu1 yebhuyyena mattikā 
adaḍḍhāpi vuccati jātā paṭhavī. Yopi saṃsupuñjo vā mattikāpuñjo vā 
atirekacātumāsaṃ ovaṭṭho, sopi2 vuccati jātā paṭhavī. Ajātā nāma paṭhavī 
suddhapāsāṇā suddhasakkharā suddhakaṭhalā suddhamarumbā 
suddhavālikā appapaṃsu appamattikā yebhuyyena pāsāṇā yebhuyyena 
sakkharā yebhuyyena kaṭhalā yebhuyyena marumbā yebhuyyena vālikā3 
daḍḍhāpi vuccati ajātā paṭhavī. Yopi paṃsupuñjo vā mattikā puñjo vā 
omakacātumāsaṃ4 ovaṭṭho, sopi vuccati ajātā paṭhavī.  
 

Khaṇeyyā ’ti sayaṃ khaṇati, āpatti pācittiyassa. Khaṇāpeyyā ’ti 
aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇanto bahukampi khaṇati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Paṭhaviyā paṭhavisaññī khaṇati vā khaṇāpeti vā bhindati vā bhedāpeti vā 
dahati vā dahāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Paṭhaviyā vematiko khaṇati vā 
khaṇāpeti vā bhindati vā bhedāpeti vā dahati vā dahāpeti vā, āpatti 
dukkaṭassa. Paṭhaviyā apaṭhavisaññī khaṇati vā khaṇāpeti vā bhindati vā 
bhedāpeti vā dahati vā dahāpeti vā, anāpatti.  
 

Apaṭhaviyā paṭhavisaññī, āpatti dukkaṭassa. Apaṭhaviyā vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Apaṭhaviyā apaṭhavisaññī, anāpatti.  
 

Anāpatti ‘imaṃ jāna, imaṃ dehi, imaṃ āhara, iminā attho, imaṃ 
kappiyaṃ karohī ’ti bhaṇati, asañcicca, asatiyā, ajānantassa, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Paṭhavikhaṇanasikkhāpadaṃ.  
Musāvādavaggo paṭhamo.  

 
--ooOoo-- 

 
TASSUDDĀNAṂ  

 
 Musā omasa pesuññaṃ padaseyyā ca te duve,5  
 aññatra viññunā bhūtā duṭṭhullāpatti khaṇena cā ”ti.6  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 yebhuyyena paṃsukā - Ma.   4 ūnakacātumāsaṃ - Syā. 
2 ayampi - Ma, Syā, PTS.    5 padaseyyāya ve duve - Ma, Syā, PTS. 
3 bālikā - Syā.     6 khaṇanā ti - Ma, Syā, PTS. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Đất nghĩa là có hai loại đất: đất màu mỡ và đất không màu mỡ. Đất 
màu mỡ nghĩa là thuần đất thịt, thuần đất sét, có ít đá, có ít sỏi, có ít mảnh 
sành, có ít sạn, có ít cát, phần lớn là đất thịt, phần lớn là đất sét, đất chưa 
được đốt cháy là đất màu mỡ được nói đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét 
được thấm nước mưa hơn bốn tháng, đây cũng được gọi là đất màu mỡ. Đất 
không màu mỡ nghĩa là thuần đá, thuần sỏi, thuần mảnh sành, thuần sạn, 
thuần cát, có ít đất thịt, có ít đất sét, phần lớn là đá, phần lớn là sỏi, phần lớn 
là mảnh sành, phần lớn là sạn, phần lớn là cát, đã được đốt cháy là đất không 
màu mỡ được đề cập đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét được thấm nước 
mưa chưa tới bốn tháng, đây cũng được gọi là đất không màu mỡ. 
 

Đào: là tự mình đào thì phạm tội pācittiya. Bảo đào: là bảo người khác 
đào thì phạm tội pācittiya. Được ra lệnh một lần, mặc dầu (vị kia) đào nhiều 
lần (vị ra lệnh chỉ) phạm (một) tội pācittiya.  
 

Đất, nhận biết là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo 
làm vỡ ra, hoặc đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pācittiya. Đất, có sự 
hoài nghi, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pācittiya. Đất, (lầm) tưởng không 
phải là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì vô tội.  
 

Không phải đất, (lầm) tưởng là đất, phạm tội dukkaṭa. Không phải là đất, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là đất, nhận biết không phải 
là đất thì vô tội.  
 

Vị nói rằng: ‘Hãy tìm vật này, hãy bố thí vật này, hãy mang lại vật này, 
có nhu cầu về vật này, hãy làm vật này thành đúng phép,’ không cố ý, khi 
thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc đào đất là thứ mười. 
Phẩm Nói Dối là thứ nhất. 

 
--ooOoo-- 

 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 

 
Nói dối, sự mắng nhiếc, và đâm thọc, câu (Pháp), và hai điều về việc nằm, 

ngoại trừ với người biết, việc thực chứng, tội xấu, và việc đào xới.  
 

--ooOoo-- 




