
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VINAYAPIṬAKE  
 
 

PARIVĀRAPĀḶI 
 
 
 
 

DUTIYO BHĀGO 
 
 
 
 

& 
 
 
 
 
 

TẠNG LUẬT 
 
 

TẬP YẾU 
 
 
 
 

TẬP HAI 



 

 134

  

CODANĀKAṆḌO  
 

ANUVIJJAKASSA ANUYOGO  
 

1. Anuvijjakena codako pucchitabbo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imaṃ 
bhikkhuṃ codesi, kimhi naṃ codesi, sīlavipattiyā codesi, ācāravipattiyā 
codesi, diṭṭhivipattiyā codesī ’ti.1  
 

2. So ce evaṃ vadeyya: ‘Sīlavipattiyā vā codemi, ācāravipattiyā vā codemi, 
diṭṭhivipattiyā vā codemī ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Jānāsi2 panāyasmā 
sīlavipattiṃ, jānāsi2 ācāravipattiṃ, jānāsi2 diṭṭhivipattin ’ti.  
 

3. So ce evaṃ vadeyya: ‘Jānāmi kho ahaṃ āvuso sīlavipattiṃ, jānāmi 
ācāravipattiṃ, jānāmi diṭṭhivipattin ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Katamā 
panāvuso sīlavipatti, katamā ācāravipatti, katamā diṭṭhivipattī ’ti.  
 

4. So ce evaṃ vadeyya: ‘Cattāri pārājikāni terasa saṅghādisesā,3 ayaṃ 
sīlavipatti. Thullaccayaṃ pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ dukkaṭaṃ dubbhāsitaṃ, 
ayaṃ ācāravipatti. Micchādiṭṭhi antaggāhikā diṭṭhi, ayaṃ diṭṭhivipattī ’ti. So 
evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imaṃ bhikkhuṃ codesi, diṭṭhena 
codesi, sutena codesi, parisaṅkāya codesī ’ti.4  
 

5. So ce evaṃ vadeyya: ‘Diṭṭhena vā codemi, sutena vā codemi, 
parisaṅkāya vā codemī ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso 
imaṃ bhikkhuṃ codesi, diṭṭhena codesi, kinte diṭṭhaṃ, kinti te diṭṭhaṃ, 
kadā te diṭṭhaṃ, kattha te diṭṭhaṃ, pārājikaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho,  
saṅghādisesaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho, thullaccayaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― 
pāṭidesanīyaṃ ―pe― dukkaṭaṃ ―pe― dubbhāsitaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho,5 
kattha ca tvaṃ ahosi, kattha cāyaṃ bhikkhu ahosi, kiñca tvaṃ karosi, 
kiñcāyaṃ bhikkhu karotī ’ti?  
 

6. So ce evaṃ vadeyya: ‘Na kho ahaṃ āvuso imaṃ bhikkhuṃ diṭṭhena 
codemi, api ca sutena codemī ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ 
āvuso imaṃ bhikkhuṃ sutena codesi, kinte sutaṃ, kinti te sutaṃ, kadā te 
sutaṃ, kattha te sutaṃ, pārājikaṃ ajjhāpannoti sutaṃ, saṅghādisesaṃ 
―pe― thullaccayaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ ―pe― 
dukkaṭaṃ ―pe― dubbhāsitaṃ ajjhāpannoti sutaṃ, bhikkhussa sutaṃ, 
bhikkhuniyā sutaṃ, sikkhamānāya sutaṃ, sāmaṇerassa sutaṃ, sāmaṇeriyā 
sutaṃ, upāsakassa sutaṃ, upāsikāya sutaṃ, rājūnaṃ sutaṃ, rājamahā-
mattānaṃ sutaṃ, titthiyānaṃ sutaṃ, titthiyasāvakānaṃ sutan ’ti?  

                                                   
1 sīlavipattiyā vā codesi, ācāravipattiyā vā codesi, diṭṭhivipattiyā vā codesī ti - Ma. 
2 jānāti - Syā, PTS. 
3 cattāri ca pārājikāni terasa ca saṅghādisesā - Ma. 
4 diṭṭhena vā codesi, sutena vā codesi, parisaṅkāya vā codesī ti - Ma. 
5 dubbhāsitaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho - iti pāṭho Syā potthake na dissate.  
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CHƯƠNG CÁO TỘI:  
 

SỰ THẨM VẤN CỦA VỊ XÉT XỬ:  
 

1. Vị xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ 
khưu này, ngài cáo tội vị này về điều gì? Có phải ngài cáo tội với sự hư hỏng 
về giới, cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm, cáo tội với sự hư hỏng về quan 
điểm?’  
 

2. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi cáo tội với sự hư hỏng về giới, hoặc 
là cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là cáo tội với sự hư hỏng về 
quan điểm.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Vậy đại đức có biết sự hư hỏng về 
giới, có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, có biết sự hư hỏng về quan điểm 
không?’  
 

3. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm.’ Vị ấy nên được 
nói như sau: ‘Này đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về giới, điều gì là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?’  
 

4. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Bốn tội pārājika, mười ba tội saṅghādisesa, đó 
là sự hư hỏng về giới. Tội thullaccaya, tội pācittiya, tội pāṭidesanīya, tội 
dukkaṭa, tội dubbhāsita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại 
đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này, có phải ngài cáo tội do đã được thấy, 
cáo tội do đã được nghe, cáo tội do sự nghi ngờ?’  
 

5. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi cáo tội do đã được thấy, hoặc là cáo 
tội do đã được nghe, hoặc là cáo tội do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên được nói như 
sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do đã được thấy, ngài 
đã thấy gì, ngài đã thấy thế nào, ngài đã thấy khi nào, ngài đã thấy ở đâu? Có 
phải ngài đã thấy vị (ấy) đang phạm tội pārājika, đã thấy vị (ấy) đang phạm 
tội saṅghādisesa? ―(như trên)― tội thullaccaya? ―(như trên)― tội 
pācittiya? ―(như trên)― tội pāṭidesanīya? ―(như trên)― tội dukkaṭa? Có 
phải đã thấy vị (ấy) đang phạm tội dubbhāsita? Và ngài đã ở đâu? Và vị tỳ 
khưu này đã ở đâu? Và ngài đã làm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì?’  
 

6. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không cáo tội vị tỳ khưu 
này do đã được thấy, tuy nhiên tôi cáo tội do đã được nghe.’ Vị ấy nên được 
nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do đã được 
nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe thế nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã 
nghe ở đâu? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội pārājika’? ―(như 
trên)― tội saṅghādisesa’? ―(như trên)― tội thullaccaya’? ―(như trên)― tội 
pācittiya’? ―(như trên)― tội pāṭidesanīya’? ―(như trên)― tội dukkaṭa’? Có 
phải đã nghe rằng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội dubbhāsita’? Có phải đã nghe từ vị tỳ 
khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, đã nghe từ cô ni tu tập sự, đã nghe từ vị sa di, 
đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ 
các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, đã nghe từ các ngoại 
đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’  
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7. So ce evaṃ vadeyya: ‘Na kho ahaṃ āvuso imaṃ bhikkhuṃ sutena 
codemi, api ca parisaṅkāya codemī ’ti. So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ 
āvuso imaṃ bhikkhuṃ parisaṅkāya codesi, kiṃ parisaṅkasi, kinti 
parisaṅkasi, kadā parisaṅkasi, kattha parisaṅkasi, pārājikaṃ ajjhāpannoti 
parisaṅkasi, saṅghādisesaṃ ―pe― thullaccayaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― 
pāṭidesanīyaṃ ―pe― dukkaṭaṃ ―pe― dubbhāsitaṃ ajjhāpannoti 
parisaṅkasi, bhikkhussa sutvā parisaṅkasi, bhikkhuniyā ―pe― 
sikkhamānāya ―pe― sāmaṇerassa ―pe― sāmaṇeriyā ―pe― upāsakassa 
―pe― upāsikāya ―pe― rājūnaṃ ―pe― rājamahāmattānaṃ ―pe― 
titthiyānaṃ ―pe― titthiyasāvakānaṃ sutvā parisaṅkasī ’ti.  
 

8.  Diṭṭhaṃ diṭṭhena sameti diṭṭhena saṃsandate diṭṭhaṃ,  
diṭṭhaṃ paṭicca na upeti asuddhaparisaṅkito;  
so puggalo paṭiññāya kāretabbo tenuposatho.  

 
9.  Sutaṃ sutena sameti sutena saṃsandate sutaṃ,  

sutaṃ paṭicca na upeti asuddhaparisaṅkito;  
so puggalo paṭiññāya kāretabbo tenuposatho.  

 
10.  Mutaṃ mutena sameti mutena saṃsandate mutaṃ,  

mutaṃ paṭicca na upeti asuddhaparisaṅkito;  
so puggalo paṭiññāya kāretabbo tenuposatho ti.1  

 
11. Codanāya ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ? Codanāya 

okāsakammaṃ ādi, kiriyā majjhe, samatho pariyosānaṃ.  
 

12. Codanāya kati mūlāni, kati vatthūni, kati bhūmiyo, katihākārehi 
codeti? Codanāya dve mūlāni, tīṇi vatthūni, pañca bhūmiyo, dvīhākārehi 
codeti.  
 

13. Codanāya katamāni dve mūlāni? Samūlikā vā amūlikā vā, codanāya 
imāni dve mūlāni.  
 

14. Codanāya katamāni tīṇi vatthūni? Diṭṭhena sutena parisaṅkāya, 
codanāya imāni tīṇi vatthūni.   
 

15. Codanāya katamā pañca bhūmiyo? Kālena vakkhāmi no akālena, 
bhūtena vakkhāmi no abhūtena, saṇhena vakkhāmi no pharusena, 
atthasaṃhitena vakkhāmi no anatthasaṃhitena, mettacitto2 vakkhāmi no 
dosantaroti, codanāya imā pañca bhūmiyo.  
 

16. Katamehi dvīhākārehi codeti? Kāyena vā codeti, vācāya vā codeti. 
Imehi dvīhākārehi codeti.  
 

***** 

                                                   
1 tenuposatho - Ma, PTS.             2 mettācitto - Ma, evaṃ sabbattha. 
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7. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không cáo tội vị tỳ khưu 
này do đã được nghe, tuy nhiên tôi cáo tội do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên được 
nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, 
ngài nghi ngờ gì, nghi ngờ như thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? 
Có phải ngài nghi ngờ rằng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội pārājika’? ―nt― tội 
saṅghādisesa’? ―nt― tội thullaccaya’? ―nt― tội pācittiya’? ―nt― tội 
pāṭidesanīya’? ―nt― tội dukkaṭa’? Có phải ngài nghi ngờ rằng: ‘Vị (ấy) đã 
phạm tội dubbhāsita’? Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu, 
―nt― từ vị tỳ khưu ni? ―nt― từ cô ni tu tập sự? ―nt― từ vị sa di? ―nt― từ vị 
sa di ni? ―nt― từ nam cư sĩ? ―nt― từ nữ cư sĩ? ―nt― từ các đức vua? ―nt― 
từ các quan đại thần của đức vua? ―nt― từ các ngoại đạo? Có phải ngài nghi 
ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’  
 

8. Điều được thấy tương tợ với điều đã được thấy, điều được thấy phù 
hợp với điều đã được thấy, căn cứ vào điều đã được thấy mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Uposatha với vị ấy. 
 

9. Điều được nghe tương tợ với điều đã được nghe, điều được nghe phù 
hợp với điều đã được nghe, căn cứ vào điều đã được nghe mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Uposatha với vị ấy. 
 

10. Điều được cảm nhận tương tợ với điều đã được cảm nhận, điều 
được cảm nhận phù hợp với điều đã được cảm nhận, căn cứ vào điều đã 
được cảm nhận mà không thừa nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; 
vị ấy do sự thừa nhận thì nên hành lễ Uposatha với vị ấy.  
 

11. Đối với sự cáo tội, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết 
cuộc? − Đối với sự cáo tội, hành động thỉnh ý là đầu tiên, sự tiến hành là ở 
giữa, sự dàn xếp là kết cuộc.  
 

12. Có bao nhiêu căn nguyên, có bao nhiêu sự việc, có bao nhiêu nền tảng 
của sự cáo tội? Vị cáo tội với bao nhiêu biểu hiện? − Có hai căn nguyên, có ba 
sự việc, có năm nền tảng của sự cáo tội. Vị cáo tội với hai biểu hiện.  
 

13. Hai căn nguyên của sự cáo tội là gì? − Có nguyên cớ hoặc không có 
nguyên cớ. Đây là hai căn nguyên của sự cáo tội.  
 

14. Ba sự việc của sự cáo tội là gì? − Do đã được thấy, do đã được nghe, do 
sự nghi ngờ. Đây là ba sự việc của sự cáo tội.  
 

15. Năm nền tảng của sự cáo tội là gì? − ‘Tôi sẽ nói đúng thời không phải 
không đúng thời; tôi sẽ nói với sự thật không phải với sự không thật; tôi sẽ 
nói mềm mỏng không thô lỗ; tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích không phải 
không liên hệ đến mục đích; tôi sẽ nói với tâm từ không phải với nội tâm có 
sân hận.’ Đây là năm nền tảng của sự cáo tội.  
 

16. Vị cáo tội với hai biểu hiện gì? − Vị cáo tội bằng thân hoặc là cáo tội 
bằng khẩu. Vị cáo tội với hai biểu hiện này.  
 

***** 
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CODAKĀDIPAṬIPATTI  
 

1. Codakena kathaṃ paṭipajjitabbaṃ, cuditakena kathaṃ 
paṭipajjitabbaṃ, saṅghena kathaṃ paṭipajjitabbaṃ, anuvijjakena kathaṃ 
paṭipajjitabbaṃ?  
 

Codakena kathaṃ paṭipajjitabban ti? Codakena pañcasu dhammesu 
patiṭṭhāya paro codetabbo: ‘Kālena vakkhāmi no akālena, bhūtena vakkhāmi 
no abhūtena, saṇhena vakkhāmi no pharusena, atthasaṃhitena vakkhāmi, 
no anatthasaṃhitena, mettacitto vakkhāmi no dosantaro ’ti. Codakena evaṃ 
paṭipajjitabbaṃ.  
 

Cuditakena kathaṃ paṭipajjitabban ti? Cuditakena dvīsu dhammesu 
paṭipajjitabbaṃ:1 sacce ca akuppe ca. Cuditakena evaṃ paṭipajjitabbaṃ.  
 

Saṅghena kathaṃ paṭipajjitabban ti? Saṅghena otiṇṇānotiṇṇaṃ 
jānitabbaṃ. Saṅghena evaṃ paṭipajjitabbaṃ.2  
 

Anuvijjakena kathaṃ paṭipajjitabban ti? Anuvijjakena yena dhammena 
yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, tathā 
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ. Anuvijjakena evaṃ paṭipajjitabbaṃ.  
 

2.  Uposatho kimatthāya pavāraṇā kissa kāraṇā,  
parivāso kimatthāya mūlāya paṭikassanā kissa kāraṇā,  
mānattaṃ kimatthāya abbhānaṃ kissa kāraṇā.  

 
3.  Uposatho sāmaggatthāya visuddhatthāya pavāraṇā,  

parivāso mānattatthāya mūlāya paṭikassanā niggahatthāya;  
mānattaṃ abbhānatthāya visuddhatthāya abbhānaṃ.  

 
4.  Chandā dosā bhayā mohā there ca paribhāsati,  

kāyassa bhedā duppañño khato upahatindriyo;  
nirayaṃ gacchati dummedho na ca sikkhāya gāravo.  

 
5.  Na cāmisaṃ hi nissāya3 na ca nissāya puggalaṃ,  

ubho ete vivajjetvā yathā dhammo tathā kare. 
 

***** 
 

CODAKASSA ATTAJJHĀPANAṂ  
 

1.  Kodhano upanāhī ca,  
caṇḍo ca paribhāsako,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

                                                   
1 patiṭṭhātabbaṃ - Syā.    3 na ca āmisaṃ nissāya - Ma, PTS;  
2 paṭipajjitabban ti - PTS.     na cāmisaṃpi nissāya - Syā. 



Tạng Luật - Tập Yếu 2       Chương Cáo Tội 
 

 139

SỰ THỰC HÀNH CỦA VỊ CÁO TỘI, v.v...:  
 

1. Vị cáo tội nên thực hành thế nào? Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? 
Hội chúng nên thực hành thế nào? Vị xét xử nên thực hành thế nào?  
 

Vị cáo tội nên thực hành thế nào? − Vị cáo tội nên cáo tội vị khác sau khi 
đã trú vào năm pháp: ‘Tôi sẽ nói đúng thời không phải không đúng thời; tôi 
sẽ nói với sự thật không phải với sự không thật; tôi sẽ nói mềm mỏng không 
thô lỗ; tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích không phải không liên hệ đến mục 
đích; tôi sẽ nói với tâm từ không phải với nội tâm có sân hận.’ Vị cáo tội nên 
thực hành như thế.  
 

Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? − Vị bị buộc tội nên thực hành ở hai 
pháp: ở sự chân thật và ở sự không nổi giận. Vị bị buộc tội nên thực hành 
như thế.  
 

Hội chúng nên thực hành thế nào? − Hội chúng nên biết điều gì đã được 
nói ra và chưa được nói ra. Hội chúng nên thực hành như thế.  
 

Vị xét xử nên thực hành thế nào? − Sự tranh tụng ấy được giải quyết với 
Pháp nào, với Luật nào, với lời dạy nào của bậc Đạo Sư, vị xét xử nên giải 
quyết sự tranh tụng ấy theo như thế. Vị xét xử nên thực hành như thế.  
 

2. Lễ Uposatha vì mục đích gì? Lễ Pavāraṇā có nguyên nhân là gì? Phạt 
parivāsa vì mục đích gì? Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu có nguyên 
nhân là gì? Hình phạt mānatta vì mục đích gì? Việc giải tội có nguyên nhân 
là gì? 
 

3. – Lễ Uposatha nhằm mục đích hợp nhất. Lễ Pavāraṇā nhằm mục đích 
thanh tịnh. Hình phạt parivāsa nhằm mục đích hình phạt mānatta. Việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu nhằm mục đích kềm chế. Hình phạt mānatta 
nhằm mục đích giải tội. Việc giải tội nhằm mục đích thanh tịnh.  
 

4. Vì ưa thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê, và gièm pha các vị trưởng 
lão, khi tan rã xác thân, kẻ trí tồi tự chôn lấy mình, có các giác quan bị hư 
hoại, đi địa ngục, là kẻ khờ, và không tôn kính học tập.  
 

5. Không nương tựa ngay cả vật chất và không nương tựa người, sau 
khi đã buông bỏ cả hai điều này, nên thực hành đúng theo Pháp.  
 

***** 
 

SỰ THIÊU ĐỐT CHÍNH MÌNH CỦA VỊ CÁO TỘI:  
 

1. Cáu kỉnh, và có sự thù hằn, và ác độc, vị gièm pha vu cáo là: ‘Có tội’ 
với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy tự thiêu đốt chính mình.  
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2.  Upakaṇṇakaṃ jappati1 jimhaṃ pekkhati  
vītiharati kummaggaṃ paṭisevati,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti,  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

3.  Akālena codeti abhūtena  
pharusena anatthasaṃhitena,  
dosantaro codeti no mettacitto  
anāpattiyā āpattī ti ropeti,  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

4.  Dhammādhammaṃ na jānāti 
dhammādhammassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

5.  Vinayāvinayaṃ na jānāti 
vinayāvinayassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

6.  Bhāsitābhāsitaṃ na jānāti 
bhāsitābhāsitassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

7.  Āciṇṇānāciṇṇaṃ na jānāti 
āciṇṇānāciṇṇassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

8.  Paññattāpaññattaṃ na jānāti 
paññattāpaññattassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

9.  Āpattānāpattiṃ na jānāti 
āpattānāpattiyā akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

10.  Lahukagarukaṃ na jānāti 
lahukagarukassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 

11.  Sāvasesānavasesaṃ na jānāti 
sāvasesānavasesassa akovido,  
Anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

                                                   
1 jappeti - Syā. 
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2. Nói thì thầm bên tai, soi mói điều hư hỏng, bỏ qua sự xét đoán, thực 
hành theo đường lối sai trái, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ 
cáo tội như thế ấy tự thiêu đốt chính mình.  
 
 

3. Vị cáo tội không đúng thời, với sự không thật, với lời thô lỗ, không 
liên hệ mục đích, với nội tâm sân hận, vị cáo tội không có tâm từ, vu cáo là: 
‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy tự thiêu đốt chính 
mình.  
 
 

4. Vị không biết đúng Pháp và sai Pháp, không rành rẽ về đúng Pháp và 
sai Pháp, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy 
tự thiêu đốt chính mình.  
 
 

5. Vị không biết đúng Luật và sai Luật, không rành rẽ về đúng Luật và 
sai Luật, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy tự 
thiêu đốt chính mình.  
 
 

6. Vị không biết điều đã nói và chưa nói, không rành rẽ về điều đã nói và 
chưa nói, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy 
tự thiêu đốt chính mình.  
 
 

7. Vị không biết về tập quán và không phải tập quán, không rành rẽ về 
tập quán và không phải tập quán, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm 
tội, kẻ cáo tội như thế ấy tự thiêu đốt chính mình.  
 
 

8. Vị không biết điều đã được quy định và không được quy định, là 
không rành rẽ về điều đã được quy định và không được quy định, vu cáo 
là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy tự thiêu đốt chính 
mình.  
 
 

9. Vị không biết điều phạm tội và không phạm tội, không rành rẽ về 
phạm tội và không phạm tội, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ 
cáo tội như thế ấy tự thiêu đốt chính mình.  
 
 

10. Vị không biết về tội nhẹ hay tội nặng, không rành rẽ về tội nhẹ hay 
tội nặng, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy tự 
thiêu đốt chính mình.  
 
 

11. Vị không biết về tội còn dư sót hay không còn dư sót, không rành rẽ 
về tội còn dư sót hay không còn dư sót, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không 
phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấy tự thiêu đốt chính mình.  
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12.  Duṭṭhullāduṭṭhullaṃ na jānāti 
duṭṭhullāduṭṭhullassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 
13.  Pubbāparaṃ na jānāti 

pubbāparassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānaṃ.  

 
14.  Anusandhivacanapathaṃ na jānāti 

anusandhivacanapathassa akovido,  
anāpattiyā āpattī ti ropeti;  
tādiso codako jhāpeti attānan ti.  

 
Codanākaṇḍo niṭṭhito.  

 
***** 

 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Codanā anuvijjā ca1 ādi mūlenuposatho,  
 gati codanākaṇḍamhi sāsanassa2 patiṭṭhāyan ti.3  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 anuvijjañca - Syā. 
2 sāsanaṃ - Ma, Syā, PTS.    3 patiṭṭhāpayanti - Ma, Syā, PTS. 
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12. Vị không biết về tội xấu xa hay không xấu xa, không rành rẽ về tội 
xấu xa hay không xấu xa, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo 
tội như thế ấy tự thiêu đốt chính mình.  
 
 
 

13. Vị không biết việc trước hoặc việc sau, không rành rẽ về việc trước 
hoặc việc sau, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế 
ấy tự thiêu đốt chính mình.  
 
 
 

14. Vị không biết cách phát biểu mạch lạc, không rành rẽ về cách phát 
biểu mạch lạc, vu cáo là: ‘Có tội’ với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế 
ấy tự thiêu đốt chính mình.  
 

Dứt Chương Cáo Tội.  
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

Việc cáo tội và xét xử, việc đầu tiên, với căn nguyên, lễ Uposatha, 
đường lối ở chương Cáo Tội là sự duy trì Giáo Pháp.  
 

--ooOoo-- 
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CŪḶASAṄGĀMO  
 

ANUVIJJAKASSA PAṬIPATTI  
 

1. Saṅgāmāvacarena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamante nīcacittena 
saṅgho upasaṅkamitabbo rajoharaṇasamena cittena, āsanakusalena 
bhavitabbaṃ, nisajjākusalena there bhikkhū anupakhajjantena nave bhikkhū 
āsanena appaṭibāhantena, yathāpatirūpe āsane nisīditabbaṃ, 
anānākathikena bhavitabbaṃ atiracchānakathikena, sāmaṃ vā dhammo 
bhāsitabbo paro vā ajjhesitabbo, ariyo vā tuṇhībhāvo nātimaññitabbo.  
 

2. Saṅghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukāmena na 
upajjhāyo pucchitabbo, na ācariyo pucchitabbo, na saddhivihāriko 
pucchitabbo, na antevāsiko pucchitabbo, na samānupajjhāyako pucchitabbo, 
na samānācariyako pucchitabbo, na jāti pucchitabbā, na nāmaṃ 
pucchitabbaṃ, na gottaṃ pucchitabbaṃ, na āgamo pucchitabbo, na 
kulapadeso1 pucchitabbo, na jātibhūmi pucchitabbā. Taṃ kiṃ kāraṇā?2 
Atrassa pemaṃ vā doso vā. Peme vā sati dose vā3 chandāpi gaccheyya, dosāpi 
gaccheyya, mohāpi gaccheyya, bhayāpi gaccheyya.  
 

3. Saṅghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukāmena 
saṅghagarukena bhavitabbaṃ no puggalagarukena, saddhammagarukena 
bhavitabbaṃ no āmisagarukena, atthavasikena bhavitabbaṃ no 
parisakappiyena,4 kālena anuvijjitabbaṃ no akālena, bhūtena anu-
vijjitabbaṃ no abhūtena, saṇhena anuvijjitabbaṃ no pharusena, 
atthasaṃhitena anuvijjitabbaṃ no anatthasaṃhitena, mettacittena 
anuvijjitabbaṃ no dosantarena, na upakaṇṇakajappinā bhavitabbaṃ, na 
jimhaṃ5 pekkhitabbaṃ, na akkhī nikhaṇitabbā,6 na bhamukā ukkhipitabbā,7 
na sīsaṃ ukkhipitabbaṃ, na hatthavikāro kātabbo, na hatthamuddā 
dassetabbā.  
 

4. Āsanakusalena bhavitabbaṃ nisajjākusalena,8 yugamattaṃ 
pekkhantena atthaṃ anuvidhiyantena9 sake āsane nisīditabbaṃ, na ca āsanā 
vuṭṭhātabbaṃ, na vītihātabbaṃ, na kummaggo sevitabbo na bāhā 
vikkhepakaṃ10 bhaṇitabbaṃ, aturitena bhavitabbaṃ asāhasikena,11 
acaṇḍikkena12 bhavitabbaṃ vacanakkhamena, mettacittena bhavitabbaṃ 
hitānukampinā, kāruṇikena bhavitabbaṃ hitaparisakkinā,13 
asamphappalāpinā bhavitabbaṃ pariyantabhāṇinā, averavasikena 
bhavitabbaṃ anasuruttena.   

                                                   
1 kulappadeso - Syā.    7 na bhamukaṃ ukkhipitabbaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 kiṃ kāraṇā - Syā potthake ‘taṃ’saddo na dissate. 
3 peme vā sati dose vā sati - Syā.   8 nisajjakusalena - Ma, Syā;  
4 parisakappikena - Ma;       nisajjakusalena bhavitabbaṃ - PTS. 
   parisaṅkappikena - Sīmu 1, 2.   9 anuvidhīyantena - PTS. 
5 jivhaṃ - Sīmu 1, 2.     10 na vācāvikkhepakaṃ - Syā.  
6 na akkhi nikhaṇitabbaṃ -Ma;    11 asāhasikena bhavitabbaṃ - PTS. 
   na akkhi nikhanitabbaṃ - Syā;   12 acaṇḍikatena - Ma, Syā, PTS. 
   na akkhiṃ nikhaṇitabbaṃ - PTS.   13 hitaparisaṅkinā - Sīmu 1, 2. 
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XUNG ĐỘT (PHẦN PHỤ):  
 

SỰ THỰC HÀNH CỦA VỊ XÉT XỬ: 
 

1. Trong khi đi đến hội chúng, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột nên đi đến 
hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cấu uế, nên khéo 
léo về chỗ ngồi và khéo léo khi ngồi xuống, nên ngồi xuống ở chỗ ngồi thích 
hợp không chiếm chỗ của các tỳ khưu trưởng lão, không buộc các tỳ khưu 
mới tu phải nhường chỗ ngồi, không nên là người nói linh tinh, không nên là 
người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói Pháp hoặc là nên thỉnh 
cầu vị khác (nói Pháp), hoặc là không nên xem thường trạng thái im lặng 
thánh thiện.  
 
 

2. Vị được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử không nên 
hỏi về thầy tế độ, không nên hỏi về thầy dạy học, không nên hỏi về người đệ 
tử, không nên hỏi về người học trò, không nên hỏi về vị đồng thầy tế độ, 
không nên hỏi về vị đồng thầy dạy học, không nên hỏi về sự xuất thân, không 
nên hỏi về tên, không nên hỏi về dòng họ, không nên hỏi về sự truyền thừa, 
không nên hỏi về trú quán của gia đình, không nên hỏi về nơi sanh ra. Việc 
ấy là vì lý do gì? − Trường hợp ấy có thể có sự thương hoặc là sự ghét. Khi có 
sự thương hoặc có sự ghét, thì có thể thiên vị vì ưa thích, có thể thiên vị vì sân 
hận, có thể thiên vị vì si mê, có thể thiên vị vì sợ hãi.  
 
 

3. Vị được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử nên xem 
trọng hội chúng không nên xem trọng cá nhân, nên xem trọng Chánh Pháp 
không nên xem trọng tài vật, nên liên hệ đến mục đích, không nên thỏa hiệp 
với đám đông, nên xét xử đúng thời không phải sái thời, nên xét xử với sự 
thật không phải với sự không thật, nên xét xử với sự mềm mỏng không phải 
với sự thô lỗ, nên xét xử có liên hệ đến mục đích không phải không liên hệ 
mục đích, nên xét xử với tâm từ không phải với nội tâm có sân hận, không 
nên có sự nói thì thầm vào tai, không nên nhìn đảo quanh, mắt không nên 
nhìn soi mói, không nên nhướng mày, không nên ngửa đầu lên, không nên 
làm cử động bàn tay, không nên làm hiệu bằng bàn tay. 
 
 

4. Nên khéo léo về chỗ ngồi, nên khéo léo khi ngồi xuống. Vị đang theo 
đuổi mục đích nên ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình trong khi nhìn (phía 
trước) khoảng cách của cây cày, và không nên từ chỗ ngồi đứng dậy, không 
nên bỏ qua xét đoán, không nên theo đuổi đường lối sai trái, không nên nói 
với sự quấy rối bằng cánh tay, không nên vội vã không hấp tấp, không nên tỏ 
vẻ nóng giận bằng sự trầm tĩnh trong lời nói, nên có tâm từ với lòng thương 
tưởng đến lợi ích, có nên có tâm bi chăm chú đến lợi ích, nên tránh nói điều 
phù phiếm với lời nói có giới hạn, nên là vị trú vào không oan trái không lòng 
oán giận.  
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Attā pariggahetabbo, paro pariggahetabbo, codako pariggahetabbo, 
cuditako pariggahetabbo, adhammacodako pariggahetabbo, 
adhammacuditako pariggahetabbo, dhammacodako pariggahetabbo, 
dhammacuditako pariggahetabbo, vuttaṃ ahāpentena avuttaṃ 
appakāsentena otiṇṇāni padavyañjanāni sādhukaṃ pariggahetvā1 paro 
paṭipucchitvā yathā paṭiññāya kāretabbo, mando pahāsetabbo,2 bhīrū 
assasetabbo,3 caṇḍo nisedhetabbo, asuci vibhāvetabbo ujumaddavena, na 
chandāgati gantabbā,4 na dosāgati gantabbā, na mohāgati gantabbā, na 
bhayāgati gantabbā, majjhattena bhavitabbaṃ dhammesu ca puggalesu ca. 
Evañca pana anuvijjako anuvijjamāno satthu ceva sāsanakaro hoti, 
viññūnaṃ5 sabrahmacārīnaṃ piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo ca.  
 
 

5. Suttaṃ saṃsandanatthāya, opammaṃ nidassanatthāya, attho 
viññāpanatthāya, paṭipucchā ṭhapanatthāya, okāsakammaṃ codanatthāya, 
codanā sāraṇatthāya, sāraṇā savacanīyatthāya, savacanīyaṃ 
paḷibodhatthāya, paḷibodho vinicchayatthāya, vinicchayo santīraṇatthāya, 
santīraṇaṃ6 ṭhānāṭhānagamanatthāya, ṭhānāṭhānāgamanaṃ 
dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahatthāya pesalānaṃ bhikkhūnaṃ 
sampaggahatthāya, saṅgho sampariggahatthāya, sampariggaho 
sampaṭicchanatthāya, sampaṭicchanaṃ anibbidatthāya, saṅghena anumatā 
puggalā paccekaṭṭhāyino avisaṃvādaṭṭhāyino.5  
 
 

6. Vinayo saṃvaratthāya, saṃvaro avippaṭisāratthāya, avippaṭisāro 
pāmojjatthāya, pāmojjaṃ pītatthāya, pīti passaddhatthāya, passaddhi 
sukhatthāya, sukhaṃ samādhatthāya, samādhi 
yathābhūtañāṇadassanatthāya, yathābhūtañāṇadassanaṃ nibbidatthāya, 
nibbidā virāgatthāya, virāgo vimuttatthāya, vimutti 
vimuttiñāṇadassanatthāya, vimuttiñāṇadassanaṃ anupādā 
parinibbānatthāya. Etadatthā kathā etadatthā mantanā etadatthā upanisā 
etadatthaṃ sotāvadhānaṃ yadidaṃ anupādā cittassa vimokkho ti.  
 
 

1.  Anuyogavattaṃ nisāmaya kusalena buddhimatā kataṃ,  
suvuttaṃ sikkhāpadānulomikaṃ gatiṃ na nāsento samparāyikaṃ.  

 
 

2.  Vatthuṃ vipattiṃ āpattiṃ nidānaṃ ākāra-akovido,  
pubbāparaṃ na jānāti katākataṃ samena ca.  

                                                   
1 uggahetvā - Syā, PTS. 
2 mando hāsetabbo - Ma, PTS; vepo pahāsetabbo - Syā.  5 viññūnañca - Ma.  
3 bhīrū assāsetabbo - Ma; bhīru assāsetabbo - Syā, PTS.  6 santīraṇā - Syā.  
4 na chandāgatiṃ gantabbaṃ ... na bhayāgatiṃ gantabbaṃ - Ma, Syā, Sīmu. 
5 pesalānaṃ bhikkhūnaṃ sampaggahatthāya, saṅgho sampariggahasampaṭicchanatthāya, 
saṅghena anumatā puggalā paccekaṭṭhāyino avisaṃvādaṭṭhāyino - Ma, Syā, PTS. 
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Nên suy xét về bản thân, nên suy xét về người khác, nên suy xét về vị cáo 
tội, nên suy xét về vị bị buộc tội, nên suy xét về vị cáo tội sai pháp, nên suy 
xét về vị bị buộc tội sai pháp, nên suy xét về vị cáo tội đúng pháp, nên suy xét 
về vị bị buộc tội đúng pháp, không bỏ qua điều đã được nói, không gợi lên 
điều không được nói, nên khéo léo suy xét những chữ và câu được nói ra, sau 
khi hỏi lại vị kia rồi nên hành xử theo điều đã được biết. Vị uể oải nên được 
khích lệ, vị sợ hãi nên được trấn tĩnh, vị giận dữ nên được răn đe, vị không 
trong sạch nên được làm minh bạch với sự thẳng thắn và mềm mỏng, không 
nên thiên vị vì ưa thích, không nên thiên vị vì sân hận, không nên thiên vị vì 
si mê, không nên thiên vị vì sợ hãi, nên duy trì sự công chính đối với các 
pháp và các hạng người. Và như vậy, vị xét xử trong khi xét xử vừa là vị thầy 
vừa là vị thực hành giáo pháp, là người được thương yêu, được quý mến, 
được kính trọng, và có uy tín đối với các bậc có sự hiểu biết và các vị đồng 
Phạm hạnh.  
 

5. Điều học nhằm mục đích là sự khẳng định, ví dụ nhằm mục đích là sự 
minh họa, ý nghĩa nhằm mục đích là sự giảng giải, câu hỏi nhằm mục đích là 
sự xác định, việc thỉnh ý nhằm mục đích là sự cáo tội, sự cáo tội nhằm mục 
đích là làm cho nhớ lại, sự làm cho nhớ lại nhằm mục đích là sự bảo ban, sự 
bảo ban nhằm mục đích là sự ngăn cản, sự ngăn cản nhằm mục đích là sự 
phán quyết, sự phán quyết nhằm mục đích là sự điều tra, sự điều tra nhằm 
mục đích là sự đạt đến việc có bằng cớ hay không có bằng cớ, việc có bằng cớ 
hay không có bằng cớ nhằm mục đích là sự kiềm chế những nhân vật ác xấu, 
nhằm mục đích là sự ủng hộ các tỳ khưu hiền thiện, hội chúng nhằm mục 
đích là sự đồng ý, sự đồng ý nhằm mục đích là sự tán thành, sự tán thành 
nhằm mục đích là sự không chán nản, các nhân vật được hội chúng thừa 
nhận là (những vị) có sự kiên trì, không có sự dối trá.  
 

6. Luật nhằm mục đích là sự thu thúc, sự thu thúc nhằm mục đích là sự 
không vi phạm, không vi phạm nhằm mục đích là sự khoan khoái, sự khoan 
khoái nhằm mục đích là hỷ, hỷ nhằm mục đích là tịnh, tịnh nhằm mục đích 
là lạc, lạc nhằm mục đích là định, định nhằm mục đích là sự thấy biết đúng 
theo bản thể, sự thấy biết đúng theo bản thể nhằm mục đích là sự nhờm 
gớm, sự nhờm gớm nhằm mục đích là sự ly tham, sự ly tham nhằm mục đích 
là sự giải thoát, sự giải thoát nhằm mục đích là sự thấy biết của giải thoát, sự 
thấy biết của giải thoát nhằm mục đích là Niết Bàn không còn chấp thủ. Lời 
giảng (về Luật) là mục đích của việc này, bàn bạc (về Luật) là mục đích của 
việc này, sự tuần tự diễn tiến là mục đích của việc này, sự lắng tai nghe là 
mục đích của việc này, tức là sự giải thoát của tâm do không còn chấp thủ.  
 

1. Hãy suy xét về trách nhiệm và phận sự đã được bậc giác ngộ thiết lập 
một cách khéo léo, đã được quy định rõ ràng phù hợp theo các điều học, 
trong khi chớ có làm hủy hoại cảnh giới ngày vị lai.  
 

2. Là người không rành rẽ về sự việc, về sự hư hỏng, về tội vị phạm, về 
duyên khởi, về sự biểu hiện, vị không biết việc trước rồi việc sau, và cũng 
thế về việc đã làm hoặc chưa làm.  
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3.  Kammaṃ ca adhikaraṇaṃ ca1 samathe cāpi akovido,  
ratto duṭṭho ca mūḷho ca bhayā mohā ca gacchati.  

 
4.  Na ca saññattikusalo2 nijjhattiyā ca akovido,  

laddhapakkho ahiriko kaṇhakammo anādaro;  
sa ve tādisako bhikkhu appaṭikkhoti vuccati.  

 
5.  Vatthuṃ vipattiṃ āpattiṃ nidānaṃ ākārakovido,  

pubbāparaṃ pajānāti3 katākataṃ samena ca.  

 
6.  Kammaṃ ca adhikaraṇaṃ ca1 samathe cāpi kovido,  

aratto aduṭṭho amūḷho bhayā mohā na gacchati.  

 
7.  Saññattiyā4 ca kusalo nijjhattiyā ca kovido,  

laddhapakkho hirimano sukkakammo sagāravo;  
sa ve tādisako bhikkhu sappaṭikkhoti vuccatī ti.  

 
Cūḷasaṅgāmo niṭṭhito.5 

 
***** 

 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Nīcacittena puccheyya garusaṅghena puggalo,  
 suttaṃ saṃsandanatthāya vinayānuggahena ca;  
 uddānaṃ cūḷasaṅgāme ekuddesaṃ6 idaṃ katan ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 kamme ca adhikaraṇe ca - Sīmu 1, 2.   4 paññattiyā - PTS. 
2 paññattikusalo - PTS.    5 cūḷasaṅgāmaṃ niṭṭhitaṃ - Ma, Syā, PTS. 
3 pubbāparañca jānāti - PTS.   6 ekuddeso - Ma. 
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3. Và cũng là người không rành rẽ về hành sự, về sự tranh tụng, và luôn 
cả các sự dàn xếp, là vị bị ái nhiễm, xấu xa, và ngu dốt, và thiên vị vì sợ hãi, 
vì si mê.  
 

4. Và là người không khéo léo về việc thông tin, không rành rẽ về việc 
dập tắt, đạt được bè phái, không hổ thẹn, có việc làm đen tối, không có tôn 
trọng, hiển nhiên vị tỳ khưu như thế ấy gọi là ‘không đáng trọng.’ 
 

5. Là người rành rẽ về sự việc, về điều hư hỏng, về tội vi phạm, về 
duyên khởi, về sự biểu hiện, vị thông hiểu việc trước rồi việc sau, và tương 
tợ về việc đã làm hoặc chưa làm.  
 

6. Và còn là vị rành rẽ về hành sự, và sự tranh tụng, luôn cả các sự dàn 
xếp, không ái nhiễm, chẳng xấu xa, không mê mờ, không thiên vị vì sợ hãi, 
vì si mê.  
 

7. Là người khéo léo về việc thông tin, rành rẽ về việc dập tắt, đạt được 
phe nhóm, biết hổ thẹn, có việc làm trong sáng, có sự tôn kính, hiển nhiên vị 
tỳ khưu như thế ấy gọi là ‘đáng kính trọng.’”  
 

Dứt Chương Xung Đột (Phần Phụ).  
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Với tâm nhún nhường nên hỏi, là người với hội chúng có sự kính trọng, 
điều học nhằm mục đích là sự khẳng định và nhằm nâng đỡ Luật, phần tóm 
lược ở chương Xung Đột (Phần Phụ) đã được làm thành phần đọc tụng 
này.  
 

--ooOoo-- 




