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VINAYAPIṬAKE 
 

PARIVĀRAPĀḶI 
Dutiyo Bhāgo 

 
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 

 
***** 

 

KHANDHAKAPUCCHĀ 1  
 

1. Upasampadaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Upasampadaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ dve āpattiyo.  
 

2. Uposathaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo? Uposathaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ 
saniddesaṃ, samukkaṭṭha-padānaṃ tisso āpattiyo.  
 

3. Vassūpanāyikaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Vassūpanāyikaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ 
saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  
 

4. Pavāraṇaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ 
kati āpattiyo? Pavāraṇaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ tisso āpattiyo.  
 

5. Cammasaññuttaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Cammasaññuttaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ 
saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ tisso āpattiyo.  
 

6. Bhesajjaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ 
kati āpattiyo? Bhesajjaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ tisso āpattiyo.  
 

7. Kaṭhinakaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Kaṭhinakaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ natthi tattha āpatti.2  
 

8. Cīvarasaññuttaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Cīvarasaññuttaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ 
saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ tisso āpattiyo.  

                                                   
1 khandhakapucchāvāro - Ma; PTS natthi.    2 na katamā āpatti - PTS. 
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TẠNG LUẬT 
 

TẬP YẾU 
Tập Hai 

 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

 
***** 

 

CÁC CÂU HỎI VỀ BỘ HỢP PHẦN:[a] 1 
 

1. Tôi sẽ hỏi về sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tội[b] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  

2. Tôi sẽ hỏi về chương Uposatha với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Uposatha với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội[c] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

3. Tôi sẽ hỏi về chương Vào Mùa Mưa với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ 
trả lời về chương Vào Mùa Mưa với phần mở đầu và phần trình bày. Có một 
loại tội[d] (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  

4. Tôi sẽ hỏi về chương Pavāraṇā với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Pavāraṇā với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội[e] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  

5. Tôi sẽ hỏi về điều liên quan đến chương Da Thú với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
− Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Da Thú với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có ba loại tội[f] (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  

6. Tôi sẽ hỏi về chương Dược Phẩm với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời 
về chương Dược Phẩm với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội[g] 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý.  

7. Tôi sẽ hỏi về chương Kaṭhina với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Kaṭhina với phần mở đầu và phần trình bày. Ở đó không có loại tội 
nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  

8. Tôi sẽ hỏi về điều liên quan đến chương Y Phục với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
− Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Y Phục với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có ba loại tội[h] (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
                                                   
1 [a] Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 321. 
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9. Campeyyakaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Campeyyakaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  
 

10. Kosambakaṃ1 pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Kosambakaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  
 

11. Kammakkhandhakaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samuk-
kaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo? Kammakkhandhakaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ 
saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  
 

12. Pārivāsikaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Pārivāsikaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  
 

13. Samuccayaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Samuccayaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  
 

14. Samathaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Samathaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ dve āpattiyo.  
 

15. Khuddakavatthukaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo? Khuddakavatthukaṃ vissajjissaṃ 
sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ tisso āpattiyo.  
 

16. Senāsanaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Senāsanaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ tisso āpattiyo.  
 

17. Saṅghabhedaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Saṅghabhedaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ dve āpattiyo.  
 

18. Samācāraṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Samācāraṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  
 

19. Ṭhapanaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭha-
padānaṃ kati āpattiyo? Ṭhapanaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ ekā āpatti.  

                                                   
1 kosambikaṃ - Syā.  
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9. Tôi sẽ hỏi về chương Campā với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Campā với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội[a] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

10. Tôi sẽ hỏi về chương Kosambi với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Kosambi với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

11. Tôi sẽ hỏi về chương Hành Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Hành Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

12. Tôi sẽ hỏi về chương của vị hành Parivāsa với phần mở đầu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi 
sẽ trả lời về chương của vị hành Parivāsa với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có một loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

13. Tôi sẽ hỏi về chương Tích Lũy Tội với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời 
về chương Tích Lũy Tội với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

14. Tôi sẽ hỏi về chương Dàn Xếp với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Dàn Xếp với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tội[b] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

15. Tôi sẽ hỏi về chương Các Tiểu Sự với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời 
về chương Các Tiểu Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội[c] 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

16. Tôi sẽ hỏi về chương Sàng Tọa với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Sàng Tọa với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội[d] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

17. Tôi sẽ hỏi về chương Chia Rẽ Hội Chúng với phần mở đầu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi 
sẽ trả lời về chương Chia Rẽ Hội Chúng với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có hai loại tội[e] (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

18. Tôi sẽ hỏi về chương Thực Hành[f] với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời 
về chương Thực Hành với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

19. Tôi sẽ hỏi về chương Đình Chỉ với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời về 
chương Đình Chỉ với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý.  
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20. Bhikkhunīkhandhakaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 
samukkaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo? Bhikkhunīkhandhakaṃ vissajjissaṃ 
sanidānaṃ saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ dve āpattiyo.  
 

 
21. Pañcasatikaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 

samukkaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo? Pañcasatikaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ 
saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ natthi tattha āpatti.1  
 

 
22. Sattasatikaṃ pucchissaṃ sanidānaṃ saniddesaṃ, 

samukkaṭṭhapadānaṃ kati āpattiyo? Sattasatikaṃ vissajjissaṃ sanidānaṃ 
saniddesaṃ, samukkaṭṭhapadānaṃ natthi tattha āpattī ti.2  
 

Khandhakapucchā niṭṭhitā paṭhamā.  
 

***** 
 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Upasampadūposathā3 - vassūpanāyikapavāraṇā,4  
cammabhesajjakaṭhinā - cīvaraṃ campeyyakena ca.  

 
 

2.  Kosambakkhandhakaṃ5 kammaṃ - parivāsisamuccayā,6  
samathakhuddakā7 senā - saṅghabhedaṃ samācāro,8  
ṭhapanaṃ bhikkhunīkhandhaṃ9 - pañcasattasatena cā ti.  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 na katamā āpatti - PTS.   5 kosambikkhandhakaṃ - Syā, PTS. 
2 na katamā āpattīti - PTS.   6 pārivāsisamuccayā - Ma, Syā, PTS. 
3 upasampadūposatho - Ma, PTS;   7 samathā khuddakā - Syā. 
   upasampaduposathaṃ - Syā.   8 saṅghabhedasamācarā - Syā. 
4 vassūpanā pavāraṇā - Syā;    9 bhikkhunikkhandhaṃ - Ma;  
   vassupanāyika-pavāraṇā - PTS.      bhikkhunīnañca - Syā, PTS. 
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20. Tôi sẽ hỏi về chương Tỳ Khưu Ni với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? − Tôi sẽ trả lời 
về chương Tỳ Khưu Ni với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tội1 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 
 

21. Tôi sẽ hỏi về chương Liên Quan Năm Trăm Vị với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
− Tôi sẽ trả lời về chương Liên Quan Năm Trăm Vị với phần mở đầu và phần 
trình bày. Ở đó không có loại tội nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

22. Tôi sẽ hỏi về chương Liên Quan Bảy Trăm Vị với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
− Tôi sẽ trả lời về chương Liên Quan Bảy Trăm Vị với phần mở đầu và phần 
trình bày. Ở đó không có loại tội nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý.  
 

Dứt Các Câu Hỏi về Bộ Hợp Phần là thứ nhất. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Việc tu lên bậc trên, lễ Uposatha, vào mùa (an cư) mưa, lễ Pavāraṇā, 
da thú, dược phẩm, các điều về Kaṭhina, y phục, và với việc liên quan đến 
Campā.  
 

2. Chương Kosambi, hành sự, hình phạt parivāsa, việc tích lũy (tội), 
cách dàn xếp, các tiểu sự, sàng tọa, việc chia rẽ hội chúng, việc thực hành, 
sự đình chỉ, chương tỳ khưu ni, với năm (trăm vị), và với bảy trăm vị.  
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 Hai loại tội: là tội pācittiya 57 của tỳ khưu ni do không hành lễ Pavāraṇā và tội dukkaṭa ở 
những trường hợp khác (VinA. vii, 1318).  
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