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UPOSATHĀDI  
PUCCHĀ VISSAJJANĀ  

 
PUCCHĀ  

 
1. Uposathakammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ.  

Pavāraṇassa kammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ.  
Tajjanīyakammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ.  
Niyassakammassa ―pe― Pabbājanīyakammassa ―pe― Paṭisāraṇīya-
kammassa ―pe― Ukkhepanīyakammassa ―pe― Parivāsadānassa ―pe― 
Mūlāya paṭikassanāya ―pe― Mānattadānassa ―pe― Abbhānassa ―pe― 
Upasampadakammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ.  
 
 

2. Tajjanīyakammassa paṭippassaddhiyā ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ 
pariyosānaṃ. Niyassakammassa paṭippassaddhiyā ―pe― Pabbājanīya-
kammassa paṭippassaddhiyā ―pe― Paṭisāraṇīyakammassa 
paṭippassaddhiyā ―pe― Ukkhepanīyakammassa paṭippassaddhiyā ko ādi, 
kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ.  
 
 

3. Sativinayassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ. Amūḷhavinayassa 
―pe― Tassapāpiyyasikāya ―pe― Tiṇavatthārakassa ―pe― 
Bhikkhunovādakasammutiyā ―pe― Ticīvarena avippavāsasammutiyā ―pe― 
Santhatasammutiyā ―pe― Rūpiyachaḍḍakasammutiyā ―pe― 
Sāṭiyagāhāpakasammutiyā ―pe― Pattagāhāpakasammutiyā ―pe― 
Daṇḍasammutiyā ―pe― Sikkāsammutiyā ―pe― Daṇḍasikkāsammutiyā ko 
ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ.  
 

Pucchā niṭṭhitā. 
 

***** 
 

VISSAJJANĀ  
 

1. Uposathakammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti? 
Uposathakammassa sāmaggi ādi, kiriyā majjhe, niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ.  

 
2. Pavāraṇākammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti? 

Pavāraṇākammassa sāmaggi ādi, kiriyā majjhe, niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ.  

 
3. Tajjanīyakammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti? 

Tajjanīyakammassa vatthu ca puggalo ca ādi, ñatti majjhe, kammavācā 
pariyosānaṃ.  
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CÁC CÂU VẤN ĐÁP  
VỀ LỄ UPOSATHA, v.v...: 

 
CÁC CÂU HỎI:  

 
1. Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 

kết cuộc? Đối với hành sự Pavāraṇā, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc 
gì là kết cuộc? Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành sự chỉ dạy, ―(như trên)― Đối với hành 
sự xua đuổi, ―(như trên)― Đối với hành sự hòa giải, ―nt― Đối với hành sự 
án treo, ―nt― Đối với việc ban cho hình phạt parivāsa, ―nt― Đối với việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ―nt― Đối với việc ban cho hình phạt 
mānatta, ―nt― Đối với việc giải tội, ―(như trên)― Đối với hành sự tu lên 
bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  

2. Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, ―(như trên)― 
Đối với việc thu hồi hành sự xua đuổi, ―(như trên)― Đối với việc thu hồi 
hành sự hòa giải, ―(như trên)― Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì 
là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  

3. Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, ―(như 
trên)― Đối với (hành xử Luật) theo tội của vị ấy, ―(như trên)― Đối với cách 
dùng cỏ che lấp, ―(như trên)― Đối với việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni, 
―(như trên)― Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, 
―(như trên)― Đối với việc đồng ý về ngọa cụ, ―nt― Đối với việc chỉ định vị 
quăng bỏ vàng bạc, ―nt― Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài, 
―nt― Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, ―nt― Đối với việc đồng ý 
về gậy, ―nt― Đối với việc đồng ý về dây, ―(như trên)― Đối với việc đồng ý 
về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  
 

Dứt các câu hỏi.  
 

***** 
 

CÁC CÂU TRẢ LỞI: 
 

1. Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? − Đối với hành sự Uposatha, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện 
là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc.  

2. Đối với hành sự Pavāraṇā, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? − Đối với hành sự Pavāraṇā, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện 
là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc.  

3. Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì 
là kết cuộc? − Đối với hành sự khiển trách, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời 
đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.  
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4. Niyassakammassa ―pe― Pabbājanīyakammassa ―pe― 
Paṭisāraṇīyakammassa ―pe― Ukkhepanīyakammassa ―pe― 
Parivāsadānassa ―pe― Mūlāya paṭikassanāya ―pe― Mānattadānassa ―pe― 
Abbhānassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti?  
 
 
 

5. Upasampadakammassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti? 
Upasampadakammassa puggalo ādi, ñatti majjhe, kammavācā pariyosānaṃ.  
 
 
 

6. Tajjanīyakammassa paṭipassaddhiyā ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ 
pariyosānan ti? Tajjanīyakammassa paṭippassaddhiyā sammāvattanā ādi, 
ñatti majjhe, kammavācā pariyosānaṃ.  
 
 
 

7. Niyassakammassa ―pe― Pabbājanīyakammassa ―pe― 
Paṭisāraṇīyakammassa ―pe― Ukkhepanīyakammassa paṭipassaddhiyā ko 
ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti? Ukkhepanīyakammassa 
paṭippassaddhiyā sammāvattanā ādi, ñatti majjhe, kammavācā pariyosānaṃ.  
 
 
 

8. Sativinayassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti?  
Sativinayassa vatthu ca puggalo ca ādi, ñatti majjhe, kammavācā 
pariyosānaṃ.  
 
 
 

9. Amūḷhavinayassa ―pe― Tassa pāpiyyasikāya ―pe― Tiṇavatthārakassa 
―pe― Bhikkhunovādakasammutiyā ―pe― Ticīvarena avippavāsasammutiyā 
―pe― Santhatasammutiyā ―pe― Rūpiyachaḍḍakasammutiyā ―pe― 
Sāṭiyagāhāpakasammutiyā ―pe― Pattagāhāpakasammutiyā ―pe― 
Daṇḍasammutiyā ―pe― Sikkāsammutiyā ―pe― Daṇḍasikkāsammutiyā ko 
ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānan ti? Daṇḍasikkāsammutiyā vatthu ca 
puggalo ca ādi, ñatti majjhe, kammavācā pariyosānaṃ.  
 

Vissajjanā niṭṭhitā.  
 

Uposathādi pucchāvissajjanā niṭṭhitā.  
 

--ooOoo-- 
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4. Đối với hành sự chỉ dạy, ―(như trên)― Đối với hành sự xua đuổi, 
―(như trên)― Đối với hành sự hòa giải, ―(như trên)― Đối với hành sự án 
treo, ―(như trên)― Đối với việc ban cho hình phạt parivāsa, ―(như trên)― 
Đối với việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ―(như trên)― Đối với việc ban 
cho hình phạt mānatta, ―(như trên)― Đối với việc giải tội, việc gì là đầu 
tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc?  
 

5. Đối với hành sự tu lên bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc 
gì là kết cuộc? − Đối với hành sự tu lên bậc trên, sự việc và nhân vật là đầu 
tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.  
 

6. Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? – Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, sự thực 
hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự 
là kết cuộc.  
 

7. Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, ―(như trên)― Đối với việc thu hồi 
hành sự xua đuổi, ―(như trên)― Đối với việc thu hồi hành sự hòa giải, 
―(như trên)― Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì là đầu tiên, việc gì 
là ở giữa, việc gì là kết cuộc? – Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc thực 
hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự 
là kết cuộc.  
 

8. Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? − Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, sự việc và 
nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.  
 

9. Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, ―(như trên)― Đối với 
(hành xử Luật) theo tội của vị ấy, ―(như trên)― Đối với cách dùng cỏ che 
lấp, ―(như trên)― Đối với việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni, ―(như trên)― 
Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, ―(như trên)― Đối 
với việc đồng ý về ngọa cụ, ―(như trên)― Đối với việc chỉ định vị quăng bỏ 
vàng bạc, ―(như trên)― Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài, 
―(như trên)― Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, ―(như trên)― Đối 
với việc đồng ý về gậy, ―(như trên)― Đối với việc đồng ý về dây, ―(như 
trên)― Đối với việc đồng ý về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, 
việc gì là kết cuộc? − Đối với việc đồng ý về gậy và dây, sự việc và nhân vật là 
đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc.  
 

Dứt các câu trả lời.  
 

Dứt các câu vấn đáp về lễ Uposatha, v.v...  
 

--ooOoo-- 



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 2        Uposathādipucchāvissajjanā 
 

 88

ATTHAVASAPPAKARAṆAṂ  
 

1. Dasa atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya, dummaṅkūnaṃ 
puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, 
diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ 
paṭighātāya, appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, 
saddhammaṭṭhiyā, vinayānuggahāya.  
 
 
 
 
 

2. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ saṅghaphāsu. Yaṃ saṅghaphāsu, taṃ 
dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya. Yaṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ 
niggahāya, taṃ pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya. Yaṃ pesalānaṃ 
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, taṃ diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ 
saṃvarāya. Yaṃ diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, taṃ 
samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya. Yaṃ samparāyikānaṃ āsavānaṃ 
paṭighātāya, taṃ appasannānaṃ pasādāya. Yaṃ appasannānaṃ pasādāya, 
taṃ pasannānaṃ bhiyyobhāvāya. Yaṃ pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, taṃ 
saddhammaṭṭhitiyā. Yaṃ saddhammaṭṭhitiyā, taṃ vinayānuggahāya.  
 
 
 
 
 

3. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ saṅghaphāsu. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ 
dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ pesalānaṃ 
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ diṭṭhadhammikānaṃ 
āsavānaṃ saṃvarāya. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ samparāyikānaṃ āsavānaṃ 
paṭighātāya. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ appasannānaṃ pasādāya. Yaṃ 
saṅghasuṭṭhu, taṃ pasannānaṃ bhiyyobhāvāya. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ 
saddhammaṭṭhitiyā. Yaṃ saṅghasuṭṭhu, taṃ vinayānuggahāya.  
 
 
 
 
 

4. Yaṃ saṅghaphāsu, taṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya. Yaṃ 
saṅghaphāsu, taṃ pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya. Yaṃ 
saṅghaphāsu, taṃ diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya. Yaṃ 
saṅghaphāsu, taṃ samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya. Yaṃ 
saṅghaphāsu, taṃ appasannānaṃ pasādāya. Yaṃ saṅghaphāsu, taṃ 
pasannānaṃ bhiyyobhāvāya. Yaṃ saṅghaphāsu, taṃ saddhammaṭṭhitiyā. 
Yaṃ saṅghaphāsu, taṃ vinayānuggahāya. Yaṃ saṅghaphāsu, taṃ 
saṅghasuṭṭhu.  
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LỜI GIẢI THÍCH VỀ ĐIỀU LỢI ÍCH:  
 

1. Đức Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì mười điều lợi ích: 
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong 
tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh 
Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật.  

 
2. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội 

chúng. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những 
nhân vật ác xấu. Điều nào nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, điều ấy 
nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào nhằm sự lạc trú của các 
tỳ khưu hiền thiện, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều 
nào nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, điều ấy nhằm trừ diệt các 
lậu hoặc trong tương lai. Điều nào nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, 
điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhằm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, điều ấy nhằm tăng thêm niềm 
tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhằm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều 
nào nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, điều ấy nhằm sự hỗ trợ Luật.  

 
3. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội 

chúng. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp 
những nhân vật ác xấu. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm 
sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, 
điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự tốt đẹp 
cho hội chúng, điều ấy nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào 
là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội 
chúng, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự tốt đẹp cho 
hội chúng, điều ấy nhằm sự hỗ trợ Luật.  

 
4. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những 

nhân vật ác xấu. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự lạc trú 
của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, 
điều ấy nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào là sự an lạc cho 
hội chúng, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều 
nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự tồn 
tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự hỗ 
trợ Luật. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội 
chúng.  
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5. Yaṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya. ―pe― Yaṃ pesalānaṃ 
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya ―pe― Yaṃ diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ 
saṃvarāya ―pe― Yaṃ samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya ―pe― Yaṃ 
appasannānaṃ pasādāya ―pe― Yaṃ pasannānaṃ bhiyyobhāvāya ―pe― 
Yaṃ saddhammaṭṭhitiyā ―pe―  
 
 
 

6. Yaṃ vinayānuggahāya, taṃ saṅghasuṭṭhu. Yaṃ vinayānuggahāya, taṃ 
saṅghaphāsu. Yaṃ vinayānuggahāya, taṃ dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ 
niggahāya. Yaṃ vinayānuggahāya, taṃ pesalānaṃ bhikkhūnaṃ 
phāsuvihārāya. Yaṃ vinayānuggahāya, taṃ diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ 
saṃvarāya. Yaṃ vinayānuggahāya, taṃ samparāyikānaṃ āsavānaṃ 
paṭighātāya. Yaṃ vinayānuggahāya, taṃ appasannānaṃ pasādāya. Yaṃ 
vinayānuggahāya, taṃ pasannānaṃ bhiyyobhāvāya. Yaṃ vinayānuggahāya, 
taṃ saddhammaṭṭhitiyā ti.1  
 
 
 
 Atthasataṃ dhammasataṃ dve niruttisatāni ca,2  
 cattāri ñāṇasatāni atthavase pakaraṇe ti.  
 

Atthavasappakaraṇaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Paṭhamaṃ aṭṭha pucchāya paccayesu punaṭṭha ca,  
bhikkhūnaṃ soḷasa ete bhikkhunīnampi3 soḷasa.  

 
 

2.  Peyyāla-antarā bhedā ekuttarikameva ca,  
pavāraṇatthavasikā mahāvaggassa saṅgaho ti.  

 
 

MAHĀVAGGO NIṬṬHITO.4 
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 saddhammaṭṭhitiyā - Syā.    3 bhikkhunīnañca - Ma, Syā, PTS. 
2 dve ca niruttisatāni - Ma, Syā, PTS.   4 mahāvaggaṃ niṭṭhitaṃ - Syā, PTS.  
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5. Điều nào nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, ―(như trên)― 
Điều nào nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, ―(như trên)― Điều nào 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, ―(như trên)― Điều nào nhằm 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, ―(như trên)― Điều nào nhằm đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Điều nào nhằm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin, ―(như trên)― Điều nào nhằm 
sự tồn tại của Chánh Pháp, ―(như trên)―  
 

6. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội chúng. 
Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự an lạc cho hội chúng. Điều nào 
nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu. Điều 
nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. 
Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong 
hiện tại. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy 
nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhằm sự 
hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp.  
 

Một trăm ý nghĩa, một trăm pháp, và hai trăm điều diễn đạt, là bốn 
trăm trí trong lời giải thích về các điều lợi ích.  
 

Dứt Lời Giải Thích về Điều Lợi Ích. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Trước tiên là về tám câu hỏi, và thêm nữa là tám về các nhân duyên, 
mười sáu điều này là của các vị tỳ khưu, và cũng là mười sáu điều của các 
tỳ khưu ni.  
 

2. Sự trùng lặp liên tục, các phần phân tích, và luôn cả phần tăng theo 
từng bậc một, lễ Pavāraṇā, các phần liên quan đến điều lợi ích là phần tổng 
hợp thuộc về Luật Đại Phẩm.  
 

DỨT ĐẠI PHẨM. 
 

--ooOoo-- 
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GĀTHĀSAṄGAṆIKAṂ  
 

1.  Ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā paggahetvāna1 añjaliṃ,  
āsiṃsamānarūpo va2 kissa tvaṃ idha māgato.  

 
2.  Dvīsu vinayesu paññattā ye3 uddesaṃ āgacchanti uposathesu,  

kati te sikkhāpadāni honti katisu4 nagaresu paññattā.  
 

3.  Bhaddako te ummaggo5 yoniso paripucchasi,  
taggha te ahamakkhissaṃ yathāpi6 kusalo tathā.  

 
4.  Dvīsu vinayesu paññattā ye3 uddesaṃ āgacchanti uposathesu,  

aḍḍhuḍḍhasatāni te honti sattasu nagaresu paññattā.  
 

5.  Katamesu sattasu nagaresu paññattā iṅgha me tvaṃ7 byākara,8  
taṃ9 vacanapathaṃ nisāmayitvā paṭipajjema hitāya no siyā ti.10  

 
6.  Vesāliyaṃ11 rājagahe sāvatthiyaṃ11 ca āḷaviyaṃ,11  

kosambiyaṃ11 ca sakkesu bhaggesu ceva paññattā.  
 

7.  Kati vesāliyaṃ11 paññattā kati rājagahe katā,  
sāvatthiyaṃ11 kati honti kati āḷaviyaṃ11 katā.12  

 
8.  Kati kosambiyaṃ11 paññattā, kati sakkesu vuccanti,  

kati bhaggesu paññattā taṃ me akkhāhi pucchito.  
 

9.  Dasa vesāliyaṃ11 paññattā ekavīsa13 rājagahe katā,  
cha ūna tīni satāni sabbe sāvatthiyaṃ11 katā.  

 
10.  Cha āḷaviyaṃ11 paññattā aṭṭha kosambiyaṃ11 katā,  

aṭṭha sakkesu vuccanti tayo bhaggesu paññattā.  
 

11.  Ye vesāliyaṃ11 paññattā te suṇohi yathā kathaṃ,14  
methunaviggahuttari15 atirekañca kāḷakaṃ.  

 
12.  Bhūtaṃ paramparabhattaṃ dantaponena16 acelako,  

bhikkhunīsu ca akkoso dasete vesāliyaṃ11 katā.  
 

                                                   
1 paggaṇhitvāna - Ma, Syā, PTS.    9 tava - Syā. 
2 āsīsamāna rūpova - Ma.    10 no siyā - Ma, Syā, PTS. 
3 ye paññattā - Ma; paññattā - Syā, PTS.    11 oiyā - Syā, PTS.  
4 katīsu - Syā, PTS.      12 tathā - PTS. 
5 ummaṅgo - Ma, Syā, PTS, Sīmu.   13 ekavīsā - Syā; ekavīsaṃ - PTS. 
6 yathāsi - Ma.      14 yathātathaṃ - Ma, PTS, Sīmu 2.  
7 taṃ - PTS.      15 methunaṃ viggahuttari - Syā.  
8 byākara naṃ - Ma, Syā; byākaraṇaṃ - PTS.   16 dantapoṇena - Syā, PTS. 
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SƯU TẬP VỀ CÁC BÀI KỆ:  
 

1. Sau khi đã đắp y một bên vai, sau khi đã chắp tay lại, lại còn có vẻ 
đang mong mỏi, vì sao ngươi đi đến nơi đây?  
 

2. Các điều đã được quy định trong hai bộ Luật được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, các điều học ấy là có bao nhiêu, đã được quy định ở 
bao nhiêu thành phố?  
 

3. Câu hỏi của ngươi hay, ngươi đã hỏi chí lý, quả vậy ta sẽ giảng cho 
ngươi, như thế ngươi sẽ được tận tường.  
 

4. Các điều đã được quy định trong hai bộ Luật được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, chúng gồm có ba trăm năm mươi điều, đã được quy 
định ở bảy thành phố.  
 

5. Chúng đã được quy định ở bảy thành phố nào? Ngài ơi, xin Ngài hãy 
nói cho con. Sau khi đã lắng nghe lời nói chỉ dạy ấy, chúng con sẽ thực 
hành vì lợi ích cho chúng con.  
 

6. Chúng đã được quy định ở thành Vesāli, thành Rājagaha, rồi thành 
Sāvatthi, và thành Āḷavī, ở thành Kosambi, trong xứ sở Sakka, và luôn cả ở 
Bhagga nữa.  
 

7. Bao nhiêu đã được quy định ở thành Vesāli? Bao nhiêu đã được thực 
hiện ở thành Rājagaha? Bao nhiêu là ở thành Sāvatthi? Bao nhiêu đã được 
thực hiện ở thành Āḷavī?  
 

8. Bao nhiêu đã được quy định ở thành Kosambi? Bao nhiêu được đề 
cập ở xứ Sakka? Bao nhiêu đã được quy định ở xứ Bhagga? Đã được con 
hỏi, xin Ngài hãy nói về điều ấy.  
 

9. Mười điều đã được quy định ở thành Vesāli, hai mươi mốt điều đã 
được thực hiện ở Rājagaha, tất cả hai trăm chín mươi bốn điều đã được 
thực hiện ở thành Sāvatthi.  
 

10. Sáu điều đã được quy định ở thành Āḷavī, tám điều đã được quy 
định ở thành Kosambi, tám điều được đề cập ở xứ Sakka, ba điều đã được 
quy định ở xứ Bhagga.  
 

11. Các điều đã được quy định ở thành Vesāli, ngươi hãy lắng nghe các 
điều ấy theo như lời giảng giải: Chuyện đôi lứa, mạng người, pháp thượng 
nhân, và phụ trội, màu đen.  
 

12. Sự thực chứng, bữa ăn được thỉnh sau, tăm xỉa răng và nước, vị 
đạo sĩ lõa thể, và mắng nhiếc ở các tỳ khưu ni, mười điều này đã được thực 
hiện ở thành Vesāli.  
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13.  Ye rājagahe paññattā te suṇohi yathā kathaṃ,1 
adinnādānaṃ rājagahe dve anuddhaṃsanāpi ca.2  

 

14.  Dvepi ca bhedā antaravāsakaṃ rūpiyaṃ suttaṃ ujjhāpanena ca 
pācitapiṇḍaṃ gaṇabhojanaṃ vikāle ca carittaṃ3 nahānaṃ4 ūnavīsati.  

 

15.  Cīvaraṃ datvā vosāsantī ete rājagahe katā,  
giraggacariyā tattheva5 chandadānena ekavīsati.  

 

16.  Ye sāvatthiyaṃ6 paññattā te suṇohi yathā kathaṃ,1  
pārājikāni cattāri saṅghādisesā bhavanti soḷasa.  

 

17.  Aniyatā ca dve honti7 nissaggiyā catutiṃsati,8 
cha paññāsasatañceva khuddakāni pavuccanti.9  

 

18.  Dasayeva ca gārayhā10 dve sattati ca sekhiyā,  
cha ūna tīṇi satāni sabbe sāvatthiyaṃ6 katā.  

 

19.  Ye āḷaviyā11 paññattā te suṇohi yathā kathaṃ,1  
kuṭi kosiya seyyā ca khanane12 gaccha devate,  
sappāṇakañca siñcanti cha ete āḷaviyaṃ6 katā.  

 

20. Ye kosambiyaṃ6 paññattā te suṇohi yathā kathaṃ,1 
mahāvihāro dovacassaṃ aññaṃ dvāraṃ surāya ca,  
anādariyaṃ sahadhammo payo pānena aṭṭhamaṃ.  

 

21.  Ye ca sakkesu13 paññattā te suṇohi yathā kathaṃ,1 
eḷakalomāni patto ca ovādo ceva14 bhesajjaṃ.  

 

22.  Sūcī15 āraññako ceva cha ete16 kāpilavatthave,  
udakasuddhiyā ovādo bhikkhunīsu pavuccanti.17  

 

23.  Ye ca bhaggesu paññattā te suṇohi yathā kathaṃ,1 
samādahitvā visibbenti sāmisena sasitthakaṃ.  

 

24.  Pārājikāni cattāri saṅghādisesāni bhavanti,  
satta nissaggiyā18 aṭṭha dvattiṃsati ca khuddakā.19  

 

25.  Dve gārayhā tayo sekkhā20 cha paññāsa sikkhāpadā,21  
chasu nagaresu paññattā buddhenādiccabandhunā.  

 

26.  Cha ūna tīṇi satāni sabbe sāvatthiyaṃ6 katā,  
kāruṇikena buddhena22 gotamena yasassinā.  

 

***** 

                                                   
1 yathātathaṃ - Ma, PTS, Sīmu 2.  9 pavuccare - Syā. 10 dasa gārayhā - Syā.  
2 dve ca anuddhaṃsanā - Ma, Syā.  11 āḷaviyaṃ - Ma. 12 khaṇane - Ma, Syā, PTS. 
3 cārittaṃ - Ma, Syā, PTS.   13 ye sakkesu - Syā. 14 ovādopi ca - Syā. 
4 nhānaṃ - Syā.  15 sūci - Ma, Syā, PTS.  16 aṭṭhete - Ma. 17 pavuccati - Syā.  
5 tath’ eva - PTS. 18 satta ca nissaggiyāni - Ma; satta nissaggiyāni - Syā, PTS.  
6 oiyā - Syā, PTS.   19 aṭṭha dvattiṃsa khuddakā - Ma, PTS. 
7 aniyatā dve honti - Syā. 20 sekhā - Syā, PTS.   21 chappaññāsa - Syā, PTS. 
8 catuvīsati - Ma, Syā, PTS, Sīmu.      22 kāruṇikena buddhena - Syā, PTS natthi. 
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13. Các điều nào đã được quy định ở Rājagaha, ngươi hãy lắng nghe 
các điều ấy theo như lời giảng giải: Ở Rājagaha, lấy vật không được cho, 
và luôn cả hai chuyện bôi nhọ.  
 

14. Và còn hai việc chia rẽ, y nội, vàng bạc, chỉ sợi, và với vị phàn nàn, 
đồ khất thực môi giới, vật thực chung nhóm, lúc sái giờ, và việc đi thăm 
viếng, việc tắm, chưa đủ hai mươi (tuổi).  
 

15. Sau khi đã cho y, đang hướng dẫn sự phục vụ, các điều này đã được 
thực hiện ở Rājagaha, trên đỉnh núi, sự du hành, là chính ở nơi ấy, với sự 
trao thỏa thuận, là hai mươi mốt.  
 

16. Các điều nào đã được quy định ở thành Sāvatthi, ngươi hãy lắng 
nghe các điều ấy theo như lời giảng giải: bốn pārājika, các điều 
saṅghādisesa là mười sáu.  
 

17. Và có hai điều aniyata, ba mươi bốn điều nissaggiya, và luôn cả một 
trăm năm mươi sáu điều nhỏ nhặt được nói đến.  
 

18. Và luôn cả mười tội đáng chê trách, và bảy mươi hai điều sekhiya, 
tất cả hai trăm chín bốn điều là đã được thực hiện ở thành Sāvatthi.  
 

19. Các điều nào đã được quy định ở thành Āḷavī, ngươi hãy lắng nghe 
các điều ấy theo như lời giảng giải: Cốc liêu, tơ tằm, và chỗ nằm, về việc 
đào, ‘Thiên nhân, hãy đi đi,’ và các vị tưới nước có sinh vật, sáu điều này đã 
được thực hiện ở thành Āḷavī.  
 

20. Các điều nào đã được quy định ở thành Kosambi, ngươi hãy lắng 
nghe các điều ấy theo như lời giảng giải: Trú xá lớn, khó dạy, (tránh né 
bằng) điều khác, cánh cửa lớn, và men say, không tôn trọng, theo Pháp, với 
việc uống sữa là thứ tám.  
 

21. Các điều nào đã được quy định ở xứ Sakka, ngươi hãy lắng nghe các 
điều ấy theo như lời giảng giải: Các lông cừu, và bình bát, luôn cả việc giáo 
giới, dược phẩm. 
 

22. Kim, và luôn cả ở trong rừng, sáu điều này ở thành Kapilavatthu, 
làm sạch sẽ với nước, việc giáo giới được nói lên ở các tỳ khưu ni.  
 

23. Các điều nào đã được quy định ở xứ Bhagga, ngươi hãy lắng nghe 
các điều ấy theo như lời giảng giải: Sau khi đốt lửa các vị sưởi ấm, dính 
thức ăn, cơm cặn.  
 

24. Bốn điều pārājika, saṅghādisesa là có bảy, tám điều nissaggiya, và 
các điều nhỏ nhặt là ba mươi hai.  
 

25. Hai điều đáng chê trách, ba điều sekhiya, năm mươi sáu điều học đã 
được quy định bởi đức Phật, vị thân quyến mặt trời, ở sáu thành phố.  
 

26. Hai trăm chín mươi bốn (điều học), tất cả đã được thực hiện ở 
thành Sāvatthi bởi đức phật Gotama, có lòng bi mẫn, có danh tiếng.  
 

***** 
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CATUVIPATTI  
 

1.  Yaṃ taṃ apucchimha1 akittayī no,  
taṃ taṃ byākataṃ anaññathā,  
aññaṃ taṃ pucchāmi2 tadiṅgha3 brūhi.  

 
2.  Garukalahukañcāpi4 sāvasesaṃ nāvasesaṃ,5  

duṭṭhullañca aduṭṭhullaṃ ye ca yāvatatiyakā.  

 
3.  Sādhāraṇāsādhāraṇaṃ6 vipattiyo7 yehi samathehi sammanti,8  

sabbānipetāni viyākarohi handa vākyaṃ suṇoma te.  

 
4.  Ekatiṃsā ye garukā aṭṭhettha anavasesā,  

ye garukā te duṭṭhullā ye duṭṭhullā sā sīlavipatti.  

 
5.  Pārājikaṃ saṅghādiseso sīlavipattī ti vuccati,  

thullaccayaṃ pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ tathā.9  

 
6.  Dukkaṭaṃ dubbhāsitaṃ yo cāyaṃ akkosati,  

hassādhippāyo10 ayaṃ sā ācāravipatti sammatā.  

 
7.  Viparītadiṭṭhiṃ gaṇhanti asaddhammehi purakkhatā,  

abbhācikkhanti sambuddhaṃ duppaññā mohapārutā, 
ayaṃ sā diṭṭhivipatti sammatā.  

 
8. Ājīvahetu ājivakāraṇā pāpiccho icchāpakato asantaṃ abhūtaṃ 

uttarimanussadhammaṃ ullapati, ājīvahetu ājīvakāraṇā sañcarittaṃ 
samāpajjati, ājīvahetu ājīvakāraṇā ‘yo te vihāre vasati so bhikkhu arahā’ti 
bhaṇati, ājīvahetu ājīvakāraṇā bhikkhu paṇītabhojanāni attano atthāya 
viññāpetvā bhuñjati, ājīvahetu ājīvakāraṇā bhikkhu sūpaṃ vā odanaṃ vā 
agilāno attano atthāya viññāpetvā bhuñjati. Ayaṃ sā ājīvavipatti sammatā.  

 
9.  Ekādasa yāvatatiyakā te suṇohi yathā kathaṃ,11  

ukkhittānuvattakā12 aṭṭha yāvatatiyakā,  
ariṭṭho caṇḍakāḷī ca ime te yāvatatiyakā.  

  
***** 

                                                   
1 yaṃ tvaṃ apucchimhā - Syā, PTS.            7 vibhattiyo ca - Ma; vipattiyo ca - Syā, PTS. 
2 pucchāma - Syā.              8 sammanti ca - PTS. 
3 tam iṅgha - PTS.              9 tathā - iti saddo Ma, Syā, PTS na dissate. 
4 garukaṃ lahukañcāpi - Syā, PTS.             10 hasādhippāyo - Ma. 
5 sāvasesaṃ anavasesaṃ - Ma, Syā, PTS.            11 yathā kathaṃ - Ma, PTS, Sīmu 2.  
6 sādhāraṇaṃ asādhāraṇaṃ - Ma, Syā, PTS.            12 ukkhittānuvattikā - Ma, Syā.  
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BỐN SỰ HƯ HỎNG:  
 

1. Điều gì chúng tôi hỏi, ngài đã trả lời cho chúng tôi về mỗi một điều ấy 
được rõ ràng không có sai lệch. Tôi hỏi ngài điều khác. Ngài ơi, xin ngài 
hãy nói về điều ấy.  

 
2. Tội nặng và cả tội nhẹ, còn dư sót, không còn dư sót, xấu xa, và không 

xấu xa, và những điều (được nhắc nhở) cho đến lần thứ ba.  

 
3. (Các tội) quy định chung và riêng, các sự hư hỏng, được làm lắng dịu 

với những dàn xếp nào? Xin Ngài hãy nói rõ tất cả các điều này. Ngài ơi, 
chúng tôi đang lắng nghe lời dạy của Ngài.  

 
4. Những điều nào là nặng gồm có ba mươi mốt, ở đây có tám điều là 

không còn dư sót. Những tội nào là nặng, những tội ấy xấu xa; những tội 
nào xấu xa, chúng là sự hư hỏng về giới.  

 
5. Tội pārājika, tội saṅghādisesa được đề cập đến là ‘sự hư hỏng về 

giới.’ Tội thullaccaya, tội pācittiya, tội pāṭidesanīya là tương tợ.  

 
6. Tội dukkaṭa, tội dubbhāsita, và tội vị mắng nhiếc, có ý định đùa giỡn, 

điều này đây được xác định là sự hư hỏng về hạnh kiểm.  

 
7. Các vị nắm lấy quan điểm đối nghịch, tôn vinh phi chánh Pháp, có tuệ 

kém, bị mê mờ che phủ, chê bai đấng Toàn Giác, điều này đây được xác 
định là sự hư hỏng về quan điểm.  

 
8. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị có ước muốn xấu 

xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có 
không thực chứng. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị thực 
hành việc mai mối. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị nói 
rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào sống trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc 
A-la-hán.’ Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị tỳ khưu yêu 
cầu các vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực. Vì lý do nuôi 
mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị tỳ khưu không bị bệnh yêu cầu xúp 
hoặc cơm vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực. Điều này đây được xác định 
là sự hư hỏng về nuôi mạng.  

 
9. Mười một điều (nhắc nhở) cho đến lần thứ ba, ngươi hãy lắng nghe 

các điều ấy theo như lời giảng giải: Các vị xu hướng theo kẻ bị án treo, tám 
điều (được nhắc nhở) cho đến lần ba, vị Ariṭṭha, và vị ni Caṇḍakālī; những 
điều này đây là (được nhắc nhở) cho đến lần thứ ba.  
 

***** 
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CHEDANAKĀDI  
 

1.  Kati chedanakāni kati bhedanakāni,  
kati uddālanakāni kati anaññapācittiyāni.  

 
2.  Kati bhikkhusammutiyo kati sāmīciyo kati paramāni,  

kati jānanti paññattā buddhenādiccabandhunā.  
 

3.  Cha chedanakāni ekaṃ bhedanakaṃ,  
ekaṃ uddālanakaṃ cattāri anaññapācittiyāni.  

 
4.  Catasso bhikkhusammutiyo satta sāmīciyo cuddasa paramāni,  

soḷasa1 jānanti paññattā buddhenādiccabandhunā.  
 

***** 
 

ASĀDHĀRAṆAKĀDI  
 

1.  Vīsaṃ dve satāni bhikkhūnaṃ sikkhāpadāni,  
uddesaṃ āgacchanti uposathesu.  

 
2.  Tīṇi satāni cattāri bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni,  

uddesaṃ āgacchanti uposathesu.  
 

3.  Cha cattālīsā bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi asādhāraṇā,  
sataṃ tiṃsā ca bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi asādhāraṇā.  

 
4.  Sataṃ sattati chacceva2 ubhinnaṃ asādhāraṇā,  

sataṃ sattati cattāri ubhinnaṃ samasikkhatā.  
 

5.  Vīsaṃ dve satāni bhikkhūnaṃ sikkhāpadāni,  
uddesaṃ āgacchanti uposathesu te suṇohi yathā kathaṃ.3  

 
6.  Pārājikāni cattāri saṅghādisesāni bhavanti terasa,  

aniyatā dve honti nissaggiyāni tiṃseva; 
dve navuti ca khuddakā cattāro pāṭidesanīyā,  
pañca sattati sekhiyā.  

 
7.  Vīsaṃ dve satāni cime4 honti bhikkhūnaṃ,  

sikkhāpadāni uddesaṃ āgacchanti uposathesu.  
 

8.  Tīṇi satāni cattāri bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni,  
uddesaṃ āgacchanti uposathesu te suṇohi yathā kathaṃ.3  

 
9.  Pārājikāni aṭṭha saṅghādisesāni bhavanti sattarasa,  

nissaggiyāni tiṃseva sataṃ saṭṭhi chacceva5 khuddakāni pavuccanti.  

                                                   
1 sodasa - Ma.    4 dvesatānipime - Sīmu. 
2 cha ceva - Syā, PTS.    5 saṭṭhi cha ceva - Ma;  
3 yathātathaṃ - Ma, PTS.     saṭṭhī ca cha ceva - Syā; saṭṭhi ca cha ceva - PTS. 
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LIÊN QUAN VIỆC CẮT BỚT, v.v...: 
 

1. Bao nhiêu điều liên quan việc cắt bớt? Bao nhiêu điều liên quan việc 
đập vỡ? Bao nhiêu điều liên quan việc móc ra? Bao nhiêu điều pācittiya (chỉ 
vì nguyên nhân ấy) không điều nào khác?  
 

2. Bao nhiêu sự đồng ý của các tỳ khưu? Bao nhiêu sự đúng đắn (trong 
trường hợp ấy)? Bao nhiêu điều tối đa? Bao nhiêu điều ‘dầu biết’ đã được 
quy định bởi đức Phật, vị thân quyến mặt trời?  
 

3. Sáu điều liên quan việc cắt bớt. Một điều liên quan việc đập vỡ. Một 
điều liên quan việc móc ra. Bốn điều pācittiya (chỉ vì nguyên nhân ấy) 
không điều nào khác.  
 

4. Bốn sự đồng ý của các tỳ khưu. Bảy sự đúng đắn (trong trường hợp 
ấy). Mười bốn điều ‘tối đa.’ Mười sáu điều ‘dầu biết’ đã được quy định bởi 
đức Phật, vị thân quyến mặt trời.  
 

***** 
 

ĐIỀU KHÔNG QUY ĐỊNH CHUNG, v.v...: 
 

1. Hai trăm hai mươi điều học của các tỳ khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha.  
 

2. Ba trăm lẻ bốn điều học của các tỳ khưu ni được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha.  
 

3. Của các vị tỳ khưu có bốn mươi sáu điều học là không được quy định 
chung với các tỳ khưu ni. Của các tỳ khưu ni có một trăm ba mươi điều là 
không được quy định chung với các vị tỳ khưu.  
 

4. Một trăm bảy mươi sáu là không chung cho cả hai, một trăm bảy 
mươi bốn được thực hành bình đẳng cho cả hai (hội chúng).  
 

5. Hai trăm hai mươi điều học của các vị tỳ khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, ngươi hãy lắng nghe các điều ấy theo như lời giảng 
giải.  
 

6. Bốn điều pārājika, saṅghādisesa là mười ba, điều aniyata có hai, 
đúng ba mươi điều nissaggiya, và chín mươi hai điều nhỏ nhặt, bốn điều 
pāṭidesanīya, bảy mươi hai điều sekhiya.  
 

7. Và hai trăm hai mươi điều học này của các tỳ khưu được đưa ra đọc 
tụng trong các lễ Uposatha. 
 

8. Ba trăm lẻ bốn điều học của các tỳ khưu ni được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, ngươi hãy lắng nghe các điều ấy theo như lời giảng 
giải.  
 

9. Tám điều pārājika, saṅghādisesa là mười bảy, đúng ba mươi điều 
nissaggiya, và luôn cả một trăm sáu mươi sáu được gọi là điều nhỏ nhặt.  
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10.  Aṭṭha pāṭidesanīyā pañca sattati sekhiyā,  
tīṇi satāni cattārime honti bhikkhunīnaṃ,  
sikkhāpadāni uddesaṃ āgacchanti uposathesu.  

11.  Cha cattālīsa bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi asādhāraṇā,  
te suṇohi yathā kathaṃ.1  

12.  Cha saṅghādisesā dvīhi aniyatehi2 aṭṭha  
nissaggiyāni dvādasa te tehi honti vīsati.3  

13.  Dvāvīsati khuddakā cattāro pāṭidesanīyā,  
cha cattālīsāpime4 honti bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi asādhāraṇā.  

14.  Sataṃ tiṃsā ca5 bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi asādhāraṇā, 
te suṇohi yathā kathaṃ.1  

15.  Pārājikāni cattāri saṅghamhā dasa nissare,  
nissaggiyā dvādasa channavuti ca khuddakā aṭṭha pāṭidesanīyā;  
sataṃ tiṃsāpime6 honti bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi asādhāraṇā.  

16.  Sataṃ sattati chacceva7 ubhinnaṃ asādhāraṇā,  
te suṇohi yathā kathaṃ.1  

17.  Pārājikāni cattāri saṅghādisesāni bhavanti soḷasa,  
aniyatāni ca dve honti nissaggiyāni catuvīsati.  

18.  Sataṃ aṭṭhārasa ceva khuddakāni pavuccanti dvādasa pāṭidesanīyā, 
sataṃ sattati cha cevapime8 honti ubhinnaṃ asādhāraṇā.  

19.  Sataṃ sattati cattāri ubhinnaṃ samasikkhatā,  
te suṇohi yathā kathaṃ.1  

20. Pārājikāni cattāri saṅghādisesāni bhavanti satta,  
nissaggiyāni aṭṭhārasa samasattati khuddakā pañcasattati sekhiyā,  
sataṃ sattati cattāripime9 honti ubhinnaṃ samasikkhatā.  

21.  Aṭṭheva pārājikā ye durāsadā tālavatthusamūpamā,  
paṇḍupalāso puthusilā sīsacchinnova so naro,  
tālova matthakā chinno10 avirūḷhī bhavanti te.  

22.  Tevīsati saṅghādisesā dve aniyatā dve cattālīsa nissaggiyā,  
aṭṭhāsīti sataṃ pācittiyā dvādasa pāṭidesanīyā.  

23.  Pañca sattati sekhiyā tīhi samathehi sammanti,  
sammukhā ca11 paṭiññāya tiṇavatthārakena ca.  

24.  Dve uposathā dve pavāraṇā cattāri kammāni jinena desitā, 
pañceva uddesā cattāro12 bhavanti anaññathā,  
āpattikkhandhā ca bhavanti satta.  

25.  Adhikaraṇāni cattāri sattahi samathehi sammanti,  
dvīhi catūhi tīhi kiccaṃ ekena sammati.  

 
***** 

                                                   
1 yathātathaṃ - Ma, PTS, Sīmu 2.   6 tiṃsā cime - Ma, Syā, PTS. 
2 dve aniyatehi - Ma, PTS.   7 cha ceva - Syā, PTS. 
3 tehi te honti vīsati - Syā.   8 chaccevime - Ma; cha cevime - Syā, PTS. 
4 chacattārīsā c’ ime - Ma;    9 cattāri cime - Ma, Syā, PTS. 
   chacattāḷīsa cime  - Syā;    10 matthakacchinno - Ma, Syā, PTS. 
   chacattārīsa c’ ime - PTS.   11 sammukhā va - Syā, PTS. 
5 sataṃ tiṃsā - Syā, PTS.   12 caturo - Ma, Syā, PTS.  
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10. Tám điều pāṭidesanīya, bảy mươi hai điều sekhiya, là ba trăm lẻ 
bốn; các điều học này là của các tỳ khưu ni, được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Uposatha.  

11. Của các tỳ khưu có bốn mươi sáu điều học không được quy định 
chung với các tỳ khưu ni, ngươi hãy lắng nghe các điều ấy theo như lời 
giảng giải. 

12. Sáu điều saṅghādisesa, với hai điều aniya là tám, thêm mười hai 
điều nissaggiya, chúng với các điều ấy là hai mươi điều. 

13. Hai mươi hai điều nhỏ nhặt, bốn điều pāṭidesanīya, bốn mươi sáu 
điều này của các tỳ khưu là không được quy định chung với các tỳ khưu ni. 

14. Và của các tỳ khưu ni có một trăm ba mươi điều học không được 
quy định chung với các tỳ khưu, ngươi hãy lắng nghe các điều ấy theo như 
lời giảng giải.  

15. Bốn điều pārājika, mười điều lìa hội chúng, mười hai điều 
nissaggiya, và chín mươi sáu điều nhỏ nhặt, tám điều pāṭidesanīya, một 
trăm ba mươi điều này của các tỳ khưu ni là không được quy định chung 
với các tỳ khưu.  

16. Luôn cả một trăm bảy mươi sáu điều là không chung cho cả hai, 
ngươi hãy lắng nghe các điều ấy theo như lời giảng giải.  

17. Bốn điều pārājika, saṅghādisesa là mười sáu điều, và aniyata là hai 
điều, nissaggiya hai mươi bốn điều.  

18. Và đúng một trăm mười tám điều được gọi là nhỏ nhặt, mười hai 
điều pāṭidesanīya, và cả thảy một trăm bảy mươi sáu điều này là không 
chung cho cả hai.  

19. Một trăm bảy mươi bốn điều là được thực hành bình đẳng đối với 
cả hai, ngươi hãy lắng nghe các điều ấy theo như lời giảng giải. 

20. Bốn điều pārājika, các điều saṅghādisesa là bảy, các điều 
nissaggiya là mười tám, đúng bảy mươi điều nhỏ nhặt, bảy mươi lăm điều 
sekhiya, cả thảy một trăm bảy mươi bốn điều này là được thực hành bình 
đẳng cho cả hai.  

21. Chính tám điều pārājika là các điều vi phạm xấu xa, tương tợ như 
gốc cây thốt nốt, như chiếc lá úa vàng, như tảng đá bằng phẳng, như 
người đàn ông ấy có đầu đã bị chặt lìa, như cây thốt nốt đã bị chặt ngọn, 
chúng không còn phát triển.  

22. Hai mươi ba điều saṅghādisesa, hai điều aniyata, bốn mươi hai 
điều nissaggiya, một trăm tám mươi tám điều pācittiya, mười hai điều 
pāṭidesanīya.  

23. Bảy mươi lăm điều sekhiya, chúng được làm lắng dịu với ba cách 
dàn xếp: với sự hiện diện, như đã được thừa nhận, và việc dùng cỏ che lấp. 

24. Bậc Chiến Thắng đã giảng giải về hai lễ Uposatha, hai lễ Pavāraṇā, 
về bốn loại hành sự, và luôn cả năm cách tụng đọc, bốn cách cũng không 
khác, và các nhóm tội là bảy. 

25. Bốn sự tranh tụng được làm lắng dịu với bảy cách dàn xếp, với hai 
cách, bốn cách, ba cách, còn nhiệm vự được làm lắng dịu với một cách.  
 

***** 
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PĀRĀJIKĀDI ĀPATTI  
 

1.  Pārājikanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1  
cuto paraddho bhaṭṭho ca saddhammā hi2 niraṃkato,3 
saṃvāsopi4 tahiṃ natthi tenetaṃ iti vuccati.  

 
2.  Saṅghādisesoti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1  

saṅghova deti parivāsaṃ mūlāya paṭikassati;  
mānattaṃ deti abbheti tenetaṃ iti vuccati.  

 
3.  Aniyatoti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1 

aniyato na niyato anekaṃsikataṃ padaṃ;  
tiṇṇamaññataraṃ ṭhānaṃ aniyatoti pavuccati.  

 
4.  Thullaccayanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1  

ekassa mūle yo deseti yo ca taṃ patigaṇhati;  
accayo tena samo natthi tenetaṃ iti vuccati.  

 
5.  Nissaggiyanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1 

saṅghamajjhe gaṇamajjhe ekakasseva ekato; 5 
nissajitvāna deseti6 tenetaṃ iti vuccati.  

 
6.  Pācittiyanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1 

pāteti kusalaṃ dhammaṃ ariyamaggamaparajjhati;  
cittasammohanaṭṭhānaṃ7 tenetaṃ iti vuccati.  

 
7.  Pāṭidesanīyanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1  

bhikkhu aññātako santo kicchā laddhāya bhojanaṃ.8  
sāmaṃ gahetvā bhuñjeyya gārayhanti pavuccati.  

 
8.  Nimantanāsu bhuñjantaṃ9 chandāya vosāsati tattha bhikkhunī,10 

anivāretvā tahiṃ bhuñje gārayhanti pavuccati.  
 

9.  Saddhācittaṃ kulaṃ gantvā appabhogaṃ anāḷhiyaṃ,11 
agilāno tahiṃ bhuñje gārayhanti pavuccati.  

 
10.  Yo ce araññe viharanto sāsaṅke sabhayānake,  

aviditaṃ tahiṃ bhuñje gārayhanti pavuccati.  
 

11.  Bhikkhunī aññātikā santā yaṃ paresaṃ mamāyitaṃ,  
sappi telaṃ madhu phāṇitaṃ macchamaṃsaṃ athopi13 khīraṃ;  
dadhiñca yaṃ14 viññāpeyya bhikkhunī gārayhapattā sugatassa sāsane.  

                                                   
1 yathātathaṃ - Ma, PTS, Sīmu 2.              8 laddhaṃ yaṃ bhojanaṃ - PTS. 
2 saddhammehi - Syā, PTS.              9 bhuñjantā - Ma; bhuñjanto - Syā.  
3 nirākato - Sīmu 2.                10 bhikkhuniṃ - Ma.  
4 saṃvāsopi ca - Syā; saṃvāso ca - PTS.             11 anāḷiyaṃ - Ma.  
5 ekasseva ca ekato - Ma.              12 madhuṃ - Ma, PTS. 
6 nissajitvā yaṃ deseti - Syā.              13 atho - Ma, PTS. 
7 cittasammohanaṃ ṭhānaṃ  - PTS.             14 dadhiṃ sayaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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TỘI PĀRĀJIKA, v.v...:  
 

1. Điều nào được gọi là ‘tội pārājika,’ ngươi hãy lắng nghe điều ấy theo 
như lời giảng giải. Là kẻ đã bị chết, đã bị thua trận, và đã bị té ngã, bởi vì 
đã bị khước từ ra khỏi Chánh Pháp, ngay cả việc đồng cộng trú ở nơi ấy 
cũng không còn, vì thế điều này được gọi như vậy.  
 

2. Điều nào đã được gọi là ‘tội saṅghādisesa,’ ngươi hãy lắng nghe điều 
ấy theo như lời giảng giải. Chính hội chúng ban cho hình phạt parivāsa, 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, và giải cho khỏi 
tội, vì thế điều này được gọi như vậy.  
 

3. Điều nào đã được gọi là ‘tội aniyata,’ ngươi hãy lắng nghe điều ấy 
theo như lời giảng giải. Aniyata là không chắc chắn, là điều học không 
được xác định, là một sự kiện nào đó trong ba, nên được gọi là ‘aniyata.’  
 

4. Điều nào đã được gọi là ‘tội thullaccaya,’ ngươi hãy lắng nghe điều 
ấy theo như lời giảng giải. Vị nào khai trình tội ở chân của vị khác, và vị 
nào ghi nhận điều ấy, do đó sự vi phạm được yên lặng, không còn gây hại 
cho vị ấy, vì thế điều này được gọi như vậy.  
 

5. Điều nào đã được gọi là ‘tội nissaggiya,’ ngươi hãy lắng nghe điều ấy 
theo như lời giảng giải. Ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, đến chỉ mỗi một vị, 
sau khi xả bỏ rồi sám hối, vì thế điều này được gọi như vậy.  
 

6. Điều nào đã được gọi là ‘tội pācittiya,’ ngươi hãy lắng nghe điều ấy 
theo như lời giảng giải. Vị đánh rơi thiện pháp, đối nghịch lại Thánh đạo, 
có sự mê mờ của tâm, vì thế điều này được gọi như vậy.  
 

7. Điều nào đã được gọi là ‘tội pāṭidesanīya,’ ngươi hãy lắng nghe điều 
ấy theo như lời giảng giải. Vị tỳ khưu trong khi không là thân quyến, đối 
với vật thực của vị ni khó nhọc mới thành đạt, sau khi tự mình nhận lãnh 
rồi thọ thực, được gọi ‘đáng chê trách.’  
 

8. Giữa những vị được mời, trong lúc đang thọ thực, nơi ấy có vị tỳ 
khưu ni hướng dẫn theo ý thích, sau khi không ngăn cản, vị thọ thực ở đó, 
được gọi ‘đáng chê trách.’  
 

9. Sau khi đi đến gia đình có tâm tín thành, ít của cải, nghèo, vị (tỳ 
khưu), không bệnh, thọ thực ở nơi ấy, được gọi ‘đáng chê trách.’  
 

10. Nếu là vị đang sống ở khu rừng, có sự kinh hoàng, có sự nguy hiểm, 
không báo cho biết, rồi thọ thực ở nơi ấy, được gọi ‘đáng chê trách.’  
 

11. Tỳ khưu ni, trong khi không là thân quyến, đối với vật được người 
khác ưa thích là bơ lỏng, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá thịt, rồi luôn cả 
sữa tươi, và sữa đông, vị tỳ khưu ni yêu cầu vật ấy phạm tội đáng chê 
trách trong giáo pháp của đức Thiện Thệ.  
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12.  Dukkaṭanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1  
aparaddhaṃ viraddhañca khalitaṃ yañca dukkaṭaṃ.  

 
 

13.  Yaṃ manusso kare pāpaṃ āvi vā yadi vā raho,  
dukkaṭanti pavedenti tenetaṃ iti vuccati.  

 
 

14.  Dubbhāsitanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1  
dubbhāsitaṃ durābhaṭṭhaṃ saṅkiliṭṭhañca yaṃ padaṃ;  
yañca viññū garahanti tenetaṃ iti vuccati.  

 
 

15.  Sekhiyanti yaṃ vuttaṃ taṃ suṇohi yathā kathaṃ,1  
sekhassa sikkhamānassa ujumaggānusārino.  

 
 

16.  Ādipetaṃ1 caraṇañca mukhaṃ saṃyamasaṃvaro,2  
sikkhā etādisī3 natthi tenetaṃ iti vuccati.  

 
 

17.  Channamativassati vivaṭaṃ nātivassati,  
tasmā channaṃ vivaretha evaṃ taṃ nātivassati.  

 
 

18.  Gati migānaṃ pavanaṃ ākāso pakkhinaṃ gati,  
vibhavo gati dhammānaṃ nibbāṇaṃ arahato gati.4  

 
Gāthāsaṅgaṇikaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Satta nagaresu paññattaṃ5 vipatti caturopi ca,  
 bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca sādhāraṇā asādhāraṇā;  
 sāsanānuggahāya6 gāthāsaṅgaṇikaṃ idan ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ādi cetaṃ  - Ma, Syā, PTS.   4 gatī ti - Ma, Syā, PTS.  
2 saññamasaṃvaro - Ma, Syā.   5 paññattā - Ma, Syā.  
3 etādisā - Syā.      6 sāsanaṃ anuggahāya - Ma, Syā, PTS.  
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12. Điều nào đã được gọi là ‘tội dukkaṭa,’ ngươi hãy lắng nghe điều ấy 
theo như lời giảng giải. Sự việc đã bị thua trận, đã bị thất bại, và đã bị lỗi 
lầm là tội dukkaṭa.  
 

13. Người làm điều ác ấy công khai hoặc là kín đáo, người ta tuyên bố 
là ‘dukkaṭa,’ vì thế điều này được gọi như vậy.  
 

14. Điều nào đã được gọi là ‘tội dubbhāsita,’ ngươi hãy lắng nghe điều 
ấy theo như lời giảng giải. Câu nói nào là ác khẩu, được nói lên sái quấy, 
và hoàn toàn bị ô nhiễm, và điều nào các bậc tri thức chê trách, vì thế điều 
này được gọi như vậy.  
 

15. Điều nào đã được gọi là ‘tội sekhiya,’ ngươi hãy lắng nghe điều ấy 
theo như lời giảng giải. (Đây) là dành cho vị hữu học, đang còn học tập, 
đang tiến theo con đường thẳng tắp.  
 

16. Và sự thực hành này là việc trước tiên, đứng đầu, là sự kiểm soát, 
và thu thúc, sự học tập như vầy là không có, vì thế điều này được gọi như 
vậy.  
 

17. Nước mưa bị văng lại ở vật đã được che đậy, không văng lại ở vật 
đã được mở ra. Vì thế, hãy mở ra vật đã được che đậy, như vậy, ở vật ấy 
nước mưa không văng lại.  
 

18. Núi rừng là cảnh giới của các loài thú vật, không gian là cảnh giới 
của các loài có cánh, biến hoại là cảnh giới của các pháp (hữu vi), Niết Bàn 
là cảnh giới của bậc A-la-hán.  
 

Dứt Sưu Tập về Các Bài Kệ.  
 

***** 
 

 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

 
Ở trong bảy thành phố, điều đã được quy định và bốn sự hư hỏng, các 

điều quy định chung và riêng của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni, 
chương ‘Sưu Tập Các Bài Kệ’ này nhằm nâng đỡ giáo pháp.  
 

--ooOoo-- 




