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DUTIYAGĀTHĀSAṄGAṆIKAṂ  
 

1.  Katāpattiyo kāyikā kati vācasikā katā,  
chādentassa kati āpattiyo kati saṃsaggapaccayā.  

 
2.  Cha āpattiyo kāyikā cha vācasikā katā,  

chādentassa tisso āpattiyo pañca saṃsaggapaccayā.  
 

3.  Aruṇugge kati āpattiyo kati yāvatatiyakā,  
katettha aṭṭhavatthukā katīhi sabbasaṅgaho.  

 
4.  Aruṇugge tisso āpattiyo duve1 yāvatatiyakā,  

ekettha aṭṭhavatthukā ekena sabbasaṅgaho.  
 

5.  Vinayassa kati mūlāni yāni buddhena paññattā,  
vinayagarukā kati vuttā duṭṭhullachādanā kati.  

 
6.  Vinayassa dve mūlāni yāni buddhena paññattā,  

vinayagarukā dve vuttā dve duṭṭhullachādanā.  
 

7.  Gāmantare kati āpattiyo kati nadīpārapaccayā,  
kati maṃsesu thullaccayaṃ kati maṃsesu dukkaṭaṃ.  

 
8.  Gāmantare catasso āpattiyo catasso nadīpārapaccayā,  

ekamaṃse thullaccayaṃ nava maṃsesu dukkaṭaṃ.  
 

9.  Kati vācasikā rattiṃ kati vācasikā divā,  
dadamānassa kati āpattiyo paṭiggaṇhantassa kittakā.  

 
10.  Dve vācasikā rattiṃ dve vācasikā divā,  

dadamānassa tisso āpattiyo cattāro ca paṭiggahe.  
 

11.  Kati desanāgāminiyo kati sappaṭikammā katā,  
katettha appaṭikammā vuttā buddhenādiccabandhunā.  

  
12.  Pañcadesanāgāminiyo cha sappaṭikammā katā,  

ekettha appaṭikammā vuttā buddhenādiccabandhunā.  
 

13.  Vinayagarukā kati vuttā kāyavācasikāni ca,  
kati vikāle dhaññaraso2 kati ñatticatutthena sammuti.  

 
14.  Vinayagarukā dve vuttā kāyavācasikāni ca,  

eko vikāle dhaññaraso ekā ñatticatutthena sammuti.  
 

                                                   
1 dve - Ma, Syā, PTS.      2 dhaññarasā - Syā, PTS.  
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SƯU TẬP VỀ CÁC BÀI KỆ - PHẦN HAI:1 
 

1. Bao nhiêu tội đã được làm do thân? Bao nhiêu đã được làm do khẩu? 
Bao nhiêu tội của vị đang che giấu? Bao nhiêu là do duyên xúc chạm?  
 

2. − Sáu loại tội do thân. Sáu đã được làm do khẩu.[a] Ba tội của vị đang 
che giấu.[b] Năm là do duyên xúc chạm.[c] 
 

3. Vào lúc rạng đông bao nhiêu tội? Bao nhiêu là đến lần thứ ba? Ở đây 
bao nhiêu tội liên quan đến tám việc? Sự tổng hợp về tất cả là với bao 
nhiêu?  
 

4. − Vào lúc rạng đông ba loại tội.[d] Hai tội đến lần thứ ba.[e] Ở đây có 
một loại liên quan đến tám việc.[f] Sự tổng hợp về tất cả là với một điều.[g] 
 

5. Đối với Luật, có bao nhiêu căn nguyên đã được quy định bởi đức 
Phật? Tội nghiêm trọng ở Luật đã được nói đến là bao nhiêu? Sự che giấu 
về tội phạm xấu xa có bao nhiêu?  
 

6. − Đối với Luật, có hai căn nguyên[h] đã được quy định bởi đức Phật. 
Luật. Hai loại tội nghiêm trọng ở Luật đã được nói đến.[i] Hai sự che giấu 
về tội phạm xấu xa.[j]  
 

7. Bao nhiêu tội ở trong làng? Bao nhiêu do duyên vượt sông? Bao nhiêu 
tội thullaccaya về các loại thịt? Bao nhiêu tội dukkaṭa về các loại thịt? 
 

8. − Bốn loại tội trong làng.[k] Bốn loại do duyên vượt sông.[l] Tội 
thullaccaya về một loại thịt. Tội dukkaṭa về chín loại thịt.[m]  
 

9. Ban đêm, bao nhiêu tội có liên quan đến khẩu? Ban ngày bao nhiêu 
tội có liên quan đến khẩu? Trong khi cho có bao nhiêu loại tội? Bao nhiêu 
trong khi thọ nhận?  
 

10. − Ban đêm, có hai tội liên quan đến khẩu.[n] Ban ngày có hai tội liên 
quan đến khẩu.[o] Trong khi cho có ba tội.[p] Và bốn tội về việc thọ nhận.[q]  
 

11. Có bao nhiêu tội đưa đến việc sám hối? Bao nhiêu tội đã làm có sự 
sửa chữa được? Ở đây, bao nhiêu tội không có sự sửa chữa đã được nói lên 
bởi đức Phật, vị thân quyến mặt trời?  
 

12. − Có năm loại tội đưa đến việc sám hối.[r] Sáu loại tội đã làm có sự 
sửa chữa được.[s] Ở đây, một loại tội không có sự sửa chữa đã được nói lên 
bởi đức Phật, vị thân quyến của mặt trời.  
 

13. Bao nhiêu loại tội nặng của Luật đã được nói đến có liên quan đến 
thân và khẩu? Bao nhiêu tội lúc sái thời có vị của lúa gạo? Bao nhiêu sự 
thỏa thuận với sự thông báo đến lần thứ tư?  
 

14. − Có hai loại tội nặng của Luật đã được nói đến có liên quan đến 
thân và khẩu. Một tội lúc sái thời có vị của lúa gạo.[t] Một sự thỏa thuận với 
(hành sự) có lời đề nghị đến lần thứ tư.[u]  

                                                   
1 Các câu trả lời ở Chánh Tạng chỉ được ghi ngắn gọn nên cần phải xem lời giải thích của 
ngài Buddhaghosa. Nguồn trích dẫn cho các lời giải thích của Ngài được cung cấp một phần 
do I. B. Horner, dịch giả bản Anh ngữ, còn một phần là sự đóng góp của người dịch.  
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15.  Pārājikā kāyikā kati kati saṃvāsabhūmiyo,1  
katinnaṃ2 ratticchedo paññattā dvaṅgulā kati.  

 
16.  Pārājikā kāyikā dve dve saṃvāsabhūmiyo,1  

dvinnañca ratticchedo paññattā dvaṅgulā duve.  
 

17.  Katattānaṃ vadhitvāna katīhi saṅgho bhijjati,  
katettha paṭhamāpattikaṃ ñattiyā karaṇā kati.  

 
18.  Dve attānaṃ vadhitvāna dvīhi saṅgho bhijjati,  

dvettha paṭhamāpattikā ñattiyā karaṇā duve.  
 

19.  Pāṇātipāte kati āpattiyo vācā pārājikā kati,  
obhāsanā kati vuttā sañcarittena vā kati.  

 
20. Pāṇātipāte tisso āpattiyo vācā pārājikā tayo,  

obhāsanā tayo vuttā sañcarittena vā tayo.  
 

21.  Kati puggalā na upasampādetabbā kati kammānaṃ saṅgahā,  
nāsikatā kati vuttā katinnaṃ2 ekavācikā.  

 
22.  Tayo puggalā na upasampādetabbā tayo kammānaṃ saṅgahā,  

nāsikatā3 tayo vuttā tiṇṇannaṃ ekavācikā.  
 

23.  Adinnādāne kati āpattiyo kati methunapaccayā,  
chindantassa kati āpattiyo kati chaḍḍitapaccayā.  

  
24.  Adinnādāne tisso āpattiyo catasso methunapaccayā,  

chindantassa tisso āpattiyo pañca chaḍḍitapaccayā.  
 

25.  Bhikkhunovādakavaggasmiṃ pācittiyena dukkaṭā,  
katettha navakā vuttā katinnaṃ2 cīvarena ca.  

 
26.  Bhikkhunovādakavaggasmiṃ pācittiyena dukkaṭā,4  

katā caturettha navakā vuttā dvinnaṃ cīvarena ca.  
 

27.  Bhikkhunīnañca akkhātā pāṭidesanīyā kati,  
bhuñjantāmakadhaññena pācittiyena dukkaṭā kati.  

 
28.  Bhikkhunīnañca akkhātā aṭṭha pāṭidesanīyā katā,  

bhuñjantāmakadhaññena pācittiyena dukkaṭā katā.  
 

                                                   
1 saṃvāsakabhūmiyo - Ma, Syā.                 4 pācittiyena dukkaṭā katā - Ma, Syā, PTS. 
2 katinaṃ - Ma; katīnaṃ - Syā, PTS, Sīmu, evaṃ sabbattha.  3 nāsitakā - Ma, Syā, PTS. 
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15. Tội pārājika liên quan đến thân là bao nhiêu? Có bao nhiêu nền tảng 
của việc đồng cộng trú? Sự đứt đêm là của bao nhiêu hạng? Về việc hai 
lóng tay, đã được quy định là bao nhiêu?  
 

16. − Tội pārājika liên quan đến thân có hai điều.[a] Và có hai nền tảng 
của việc đồng cộng trú.[b] Và sự đứt đêm là của hai hạng.[c] Về việc hai lóng 
tay, có hai điều đã được quy định.[d]  
 

17. Sau khi đánh chính mình bao nhiêu tội? Hội chúng bị chia rẽ bởi bao 
nhiêu cách? Ở đây có bao nhiêu tội vi phạm ngay tức thời? Bao nhiêu do 
nguyên nhân của lời đề nghị?  
 

18. − Sau khi đánh chính mình hai tội.[e] Hội chúng bị chia rẽ bởi hai 
cách.[f] Ở đây có hai loại tội vi phạm ngay tức thời.[g] Hai loại do nguyên 
nhân của lời đề nghị.  
 

19. Trong việc giết hại mạng sống bao nhiêu tội? Vì lời nói có bao nhiêu 
tội pārājika? Do việc nói lời (thô tục) bao nhiêu tội được nói đến? Hoặc do 
việc mai mối là bao nhiêu?  
 

20. − Trong việc giết hại mạng sống ba tội. Vì lời nói vi phạm ba tội 
pārājika.[h] Do việc nói lời (thô tục) ba tội được đề cập đến. Hoặc do việc 
mai mối là ba tội.[i]  
 

21. Có bao nhiêu hạng người không được tu bậc trên? Các hành sự có 
bao nhiêu phần tổng hợp lại? Bao nhiêu kẻ bị trục xuất được nói đến? Một 
tuyên ngôn cho bao nhiêu người?  
 

22. − Có ba hạng người không được tu bậc trên. Các hành sự có ba phần 
tổng hợp lại.[j] Ba kẻ bị trục xuất được nói đến.[k] Một tuyên ngôn cho ba 
người.[l]  
 

23. Về việc lấy vật không được cho có bao nhiêu tội? Bao nhiêu do duyên 
việc đôi lứa? Bao nhiêu tội trong khi chặt đứt? Bao nhiêu do duyên đã 
quăng bỏ? 
 

24. Về việc lấy vật không được cho có ba tội. Bốn do duyên việc đôi lứa. 
Ba tội trong khi chặt đứt. Năm do duyên đã quăng bỏ.[m]  
 

25. Ở phần giáo giới tỳ khưu ni có các tội dukkaṭa và pācittiya? Nơi đây 
có bao nhiêu nhóm chín được nói đến? Và với y của bao nhiêu hạng?  
 

26. Ở phần giáo giới tỳ khưu ni có các tội dukkaṭa và pācittiya. Nơi đây 
có bốn nhóm chín được nói đến.[n] Và với y của hai hạng.  
 

27. Và đối với các tỳ khưu ni bao nhiêu tội pāṭidesanīya được nói đến? 
Có bao nhiêu tội dukkaṭa với tội pācittiya vì thóc lúa chưa xay trong lúc 
đang thọ thực?  
 

28. Và đối với các tỳ khưu ni có tám tội pāṭidesanīya đã bị vi phạm 
được nói đến. Tội dukkaṭa với tội pācittiya đã bị vi phạm vì thóc lúa chưa 
xay trong lúc đang thọ thực.[o]  
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29.  Gacchantassa kati āpattiyo ṭhitassa vāpi kittakā,1  
nissinnassa kati āpattiyo nipannassāpi kittakā.1  

 
30.  Gacchantassa catasso āpattiyo ṭhitassa vāpi tattikā,2  

nisinnassa catasso āpattiyo nipannassāpi tattikā.2  

 
31.  Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.  

 
32.  Pañca pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.  

 
33.  Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.  

 
34.  Nava pācittiyāni sabbāni nānā vatthukāni,  

apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato.  

 
35.  Kati pācittiyāni sabbāni nānā vatthukāni,  

kati vācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.  

 
36.  Pañca pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

ekavācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.  

 
37. Kati pācittiyāni sabbāni nānā vatthukāni,  

kati vācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.  

 
38. Nava pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

ekavācāya deseyya vuttā ādiccabandhunā.  

 
39. Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

kiñca3 kittetvā deseyya vuttā ādiccabandhunā.  

 
40. Pañca pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

vatthuṃ kittetvā deseyya vuttā ādiccabandhunā.  

 
41. Kati pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

kiñca3 kittetvā deseyya vuttā ādiccabandhunā.  

 
42. Nava pācittiyāni sabbāni nānāvatthukāni,  

vatthuṃ kittetvā deseyya vuttā ādiccabandhunā.  
 
                                                   
1 kittikā - PTS.          2 tattakā - Ma, Syā.   3 kiñci - PTS. 
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29. Đối với vị đang đi có bao nhiêu tội? Hoặc ngay cả đối với vị đang 
đứng có bao nhiêu? Đối với vị đã ngồi xuống có bao nhiêu tội? Ngay cả đối 
với vị đã nằm xuống có bao nhiêu? 
 

30. Đối với vị đang đi có bốn loại tội. Hoặc ngay cả đối với vị đang 
đứng cũng có bấy nhiêu. Đối với vị đã ngồi xuống có bốn loại tội. Ngay cả 
đối với vị đã nằm xuống cũng có bấy nhiêu.  
 

31. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có thể vi phạm bao nhiêu tội 
pācittiya đồng một lượt không trước không sau? 
 

32. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có thể vi phạm năm tội pācittiya 
đồng một lượt không trước không sau.[a]  
 

33. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có thể vi phạm bao nhiêu tội 
pācittiya đồng một lượt không trước không sau?  
 

34. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có thể vi phạm chín tội pācittiya 
đồng một lượt không trước không sau.[b]  
 

35. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có bao nhiêu tội pācittiya? Có thể 
sám hối tội với bao nhiêu lời nói, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến của 
mặt trời?  
 

36. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có năm tội pācittiya. Có thể sám 
hối tội chỉ với một lời nói, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến của mặt 
trời.  
 

37. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có bao nhiêu tội pācittiya? Có thể 
sám hối tội với bao nhiêu lời nói, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến của 
mặt trời?  
 

38. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có chín tội pācittiya. Có thể sám 
hối tội chỉ với một lời nói, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến của mặt 
trời.  
 

39. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có bao nhiêu tội pācittiya? Và sau 
khi báo điều gì thì có thể sám hối tội, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến 
của mặt trời?  
 

40. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có năm tội pācittiya. Sau khi báo 
sự việc thì có thể sám hối tội, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến của mặt 
trời.  
 

41. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có bao nhiêu tội pācittiya? Và sau 
khi báo điều gì thì có thể sám hối tội, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến 
của mặt trời?  
 

42. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có chín tội pācittiya. Sau khi báo 
sự việc thì có thể sám hối tội, đã được đề cập đến bởi vị thân quyến của mặt 
trời.  
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43. Yāvatatiyakā1 kati āpattiyo kati vohārapaccayā,  
khādantassa kati āpattiyo kati bhojanapaccayā.  

 
44. Yāvatatiyakā1 tisso āpattiyo cha vohārapaccayā,  

khādantassa tisso āpattiyo pañca bhojanapaccayā.  
 

45. Sabbā yāvatatiyakā kati ṭhānāni gacchanti,  
katinnañceva2 āpattiyo katinnaṃ2 adhikaraṇena ca.  

 
46. Sabbā yāvatatiyakā pañca ṭhānāni gacchanti,  

pañcannañceva āpatti pañcannaṃ adhikaraṇena ca.  
 

47. Katinnaṃ2 vinicchayo hoti katinnaṃ2 vūpasamena ca,  
katinnañceva2 anāpatti katīhi3 ṭhānehi sobhati.  

 
48. Pañcannaṃ vinicchayo hoti pañcannaṃ vūpasamena ca,  

pañcannañceva anāpatti tīhi ṭhānehi sobhati.  
 

49. Kati kāyikā rattiṃ kati kāyikā divā,  
nijjhāyantassa4 kati āpatti kati piṇḍapātapaccayā.  

 
50. Dve kāyikā rattiṃ dve kāyikā divā,  

nijjhāyantassa ekā āpatti ekā piṇḍapātapaccayā.  
 

51.  Katānisaṃse sampassaṃ paresaṃ saddhāya desaye,5  
ukkhittakā kati vuttā kati sammāpavattanā.6  

 
52.  Aṭṭhānisaṃse sampassaṃ paresaṃ saddhāya desaye,5  

ukkhittakā tayo vuttā te cattārīsa sammāvattanā.  
 

53.  Kati ṭhāne musāvādo kati paramanti vuccati,  
kati pāṭidesanīyā katinnaṃ2 desanāya ca.  

 
54.  Pañca ṭhāne musāvādo cuddasa paramanti vuccati,  

dvādasa pāṭidesanīyā catunnaṃ desanāya ca.  
 

55.  Kataṅgiko musāvādo kati uposathaṅgāni,  
kati dūteyyaṅgāni kati titthiyavattanā.  

 
56.  Aṭṭhaṅgiko musāvādo aṭṭha uposathaṅgāni,  

aṭṭha dūteyyaṅgāni aṭṭha titthiyavattanā.  

                                                   
1 yāvatatiyake - Ma, Syā, PTS.         
2 katinañceva, katinaṃ - Ma;     4 nijjhantassa - Syā, PTS. 
  katīnañceva, katīnaṃ - Syā, PTS.   5 deseyya - PTS.  
3 katihi - Ma.      6 sammāvattanā - Ma, PTS. 
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43. Bao nhiêu loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba? Bao nhiêu do duyên 
phát biểu? Bao nhiêu loại tội trong khi nhai? Bao nhiêu do duyên vật thực?  
 

44. Ba loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba.[a] Sáu loại do duyên phát 
biểu.[b] Ba loại tội trong khi nhai.[c] Năm tội do duyên vật thực.[d]  
 

45. Tất cả các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến bao nhiêu trường 
hợp tội? Và là tội của chính bao nhiêu hạng người? Và do sự tranh tụng 
của bao nhiêu hạng người?  
 

46. Tất cả các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm trường hợp 
tội.[e] Và là tội của chính năm hạng người.[f] Và do sự tranh tụng của năm 
hạng.  
 

47. Công việc xét xử (tội) là của bao nhiêu hạng người? Và việc giải 
quyết là của bao nhiêu hạng người? Sự không vi phạm tội của chính bao 
nhiêu hạng người? Vị chói sáng với bao nhiêu trường hợp?  
 

48. Công việc xét xử (tội) là của năm hạng người. Và việc giải quyết là 
của năm hạng. Sự không vi phạm tội của chính năm hạng. Vị chói sáng với 
ba trường hợp.[g]  
 

49. Bao nhiêu về ban đêm có liên quan đến thân? Bao nhiêu về ban ngày 
có liên quan đến thân? Đối với vị đang nhìn chăm chú có bao nhiêu tội? Bao 
nhiêu do duyên đồ ăn khất thực?  
 

50. Hai loại về ban đêm có liên quan đến thân. Hai loại về ban ngày có 
liên quan đến thân.[h] Đối với vị đang nhìn chăm chú có một tội.[i] Một tội do 
duyên đồ ăn khất thực.[j]  
 

51. Trong khi thấy được bao nhiêu điều lợi ích rồi sám hối vì niềm tin kẻ 
khác? Các vị bị phạt án treo đã được nói đến bao nhiêu loại? Bao nhiêu sự 
thực hành đúng đắn?  
 

52. Trong khi thấy được tám điều lợi ích rồi sám hối vì niềm tin kẻ 
khác.[k] Các vị bị phạt án treo đã được nói đến ba loại.[l] Bốn mươi ba việc 
ấy là các sự thực hành đúng đắn.[m]  
 

53. Nói dối trong bao nhiêu trường hợp? Bao nhiêu được gọi là ‘tối đa’? 
Bao nhiêu tội pāṭidesanīya? Và do sự thú tội là của bao nhiêu? 
 

54. Nói dối trong năm trường hợp.[n] Mười bốn được gọi là ‘tối đa.’[o] 
Mười hai tội pāṭidesanīya.[p] Và do sự thú tội là của bốn hạng.[q]  
 

55. Nói dối bao nhiêu chi phần? Bao nhiêu việc của lễ Uposatha? Bao 
nhiêu yếu tố của vị sứ giả? Bao nhiêu sở hành của ngoại đạo?  
 

56. Nói dối tám chi phần. Tám việc của lễ Uposatha. Tám yếu tố của vị 
sứ giả.[r] Tám lối hành xử của ngoại đạo.[s]  
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57.  Kati vācikā upasampadā katinnaṃ paccuṭṭhātabbaṃ,  
katinnaṃ āsanaṃ dātabbaṃ bhikkhunovādako katīhi.  

 
58.  Aṭṭha vācikā upasampadā aṭṭhannaṃ paccuṭṭhātabbaṃ,  

aṭṭhannaṃ āsanaṃ dātabbaṃ bhikkhunovādako aṭṭhahi.  

 
59.  Katinnaṃ chejjaṃ hoti katinnaṃ thullaccayaṃ,  

katinnañceva anāpatti sabbesaṃ ekavatthukā.  

 
60. Ekassa chejjaṃ hoti catunnaṃ thullaccayaṃ,  

catunnañceva anāpatti sabbesaṃ ekavatthukā.  

 
61.  Kati āghātavatthūni katīhi saṅgho bhijjati,  

katettha paṭhamāpattikā ñattiyā karaṇā kati.  

 
62.  Nava āghātavatthūni navahi saṅgho bhijjati,  

navettha paṭhamāpattikā ñattiyā karaṇā nava.  

 
63.  Kati puggalā nābhivādetabbā añjali sāmicena ca,  

katinnaṃ dukkaṭaṃ hoti kati cīvaradhāraṇā.  

 
64.  Dasa puggalā nābhivādetabbā añjali sāmicena ca,  

dasannaṃ dukkaṭaṃ hoti dasa cīvaradhāraṇā.  

 
65.  Katinnaṃ vassaṃ vutthānaṃ dātabbaṃ idha cīvaraṃ,  

katinnaṃ sante dātabbaṃ katinnañceva na dātabbaṃ. 

 
66.  Pañcannaṃ vassaṃ vutthānaṃ dātabbaṃ idha cīvaraṃ,  

sattannaṃ sante dātabbaṃ soḷasannaṃ na dātabbaṃ.  

 
67.  Kati sataṃ ratti sataṃ āpattiyo1 chādayitvāna,  

kati rattiyo vasitvāna mucceyya pārivāsiko.  

 
68.  Dasasataṃ ratti sataṃ āpattiyo1 chādayitvāna,  

dasa rattiyo vasitvāna mucceyya pārivāsiko.  

 
69.  Kati kammadosā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

campāyaṃ vinayavatthusmiṃ sabbe adhammikā2 kati.  

 
70.  Dvādasa kammadosā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

campāyaṃ vinayavatthusmiṃ sabbevādhammikā3 katā.  
 

                                                   
1 āpattiṃ - Syā.  2 sabbeva adhammikā - Ma, PTS. 3 sabbe adhammikā - Syā. 
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57. Việc tu lên bậc trên có bao nhiêu lời đọc? Nên đứng dậy đối với bao 
nhiêu hạng người? Nên nhường chỗ ngồi cho bao nhiêu hạng người? Vị 
giáo giới tỳ khưu ni với bao nhiêu (yếu tố)?  
 

58. Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc.[a] Nên đứng dậy đối với tám hạng 
người. Nên nhường chỗ ngồi cho tám hạng người.[b] Vị giáo giới tỳ khưu ni 
với tám (yếu tố).[c]  
 

59. Dự tính chia rẽ là của bao nhiêu vị? Tội thullaccaya dành cho bao 
nhiêu vị? Và không phạm tội đối với cả thảy bao nhiêu vị? Có phải tất cả có 
chung một sự việc?  
 

60. Sự chia rẽ là của một vị. Tội thullaccaya dành cho bốn vị. Và không 
phạm tội đối với cả thảy bốn vị. Tất cả có chung một sự việc.[d]  
 

61. Bao nhiêu sự việc gây nóng giận? Hội chúng bị chia rẽ bởi số lượng 
bao nhiêu? Ở đây bao nhiêu vị phạm tội tức thời? Bao nhiêu do tác động 
của lời đề nghị?  
 

62. Chín sự việc gây nóng giận. Hội chúng bị chia rẽ bởi chín vị tỳ khưu. 
Ở đây có chín vị phạm tội tức thời. Chín việc do tác động của lời đề nghị.  
 

63. Bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tay và với 
hành động thích hợp? Tội dukkaṭa là của bao nhiêu người? Cất giữ y bao 
nhiêu ngày?  
 

64. Mười hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tay và với hành 
động thích hợp.[e] Tội dukkaṭa đối với mười hạng người.[f] Cất giữ y mười 
ngày.  
 

65. Ở đây y nên dâng đến bao nhiêu vị đã trải qua mùa mưa? Nên dâng 
trong sự hiện diện của bao nhiêu vị? Không nên dâng đến bao nhiêu vị?  
 

66. Ở đây y nên dâng đến năm vị đã trải qua mùa mưa.[g] Nên dâng 
trong sự hiện diện đối với bảy vị.[h] Không nên dâng đến mười sáu vị.[i]  
 

67. Sau khi che giấu bao nhiêu trăm tội trong thời gian một trăm đêm, 
vị hành parivāsa có thể được tự do sau khi ngụ được bao nhiêu đêm?  
 

68. Sau khi che giấu một ngàn tội trong thời gian một trăm đêm, vị 
hành parivāsa có thể được tự do sau khi ngụ được mười đêm.[j]  
 

69. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời? Trong sự việc về Luật ở Campā, tất cả các việc 
sai pháp là bao nhiêu?  
 

70. Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời.[k] Trong sự việc về Luật ở Campā toàn bộ tất cả 
các việc đã làm đều sai pháp.  
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71.  Kati kammasampattiyo vuttā buddhenādiccabandhunā,  
campāyaṃ vinayavatthusmiṃ sabbeva dhammikā kati.  

 
72.  Catasso kammasampattiyo vuttā buddhenādiccabandhunā,  

campāyaṃ vinayavatthusmiṃ sabbeva dhammikā katā.  

 
73.  Kati kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

cha campāyaṃ vinayavatthusmiṃ dhammikā adhammikā kati.  

 
74.  Cha kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

campāyaṃ vinayavatthusmiṃ ekettha dhammikā katā;  
pañca adhammikā vuttā buddhenādiccabandhunā.  

 
75.  Kati kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

campāyaṃ vinayavatthusmiṃ dhammikā adhammikā kati.  

 
76.  Cattāri kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

campāyaṃ vinayavatthusmiṃ ekettha dhammikā katā;  
tayo adhammikā vuttā buddhenādiccabandhunā.  

 
77.  Yaṃ desitā1 anantajinena tādinā 

āpattikkhandhāni vivekadassinā,  
katettha sammanti vinā samathehi 
pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.  

  
78.  Yaṃ desitā1 anantajinena tādinā,  

āpattikkhandhāni vivekadassinā;  
ekettha sammati vinā samathehi,  
etaṃ te akkhāmi vibhaṅgakovida.  

 
79.  Kati āpāyikā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni2 suṇoma te.  

 
80. Cha ūnadiyaḍḍhasatā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

āpāyikā nerayikā kappaṭṭhā saṅghabhedakā;  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
81.  Kati nāpāyikā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 

                                                   
1 desitaṃ - Ma, Syā.       2 vinayāni - Ma.  
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71. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, 
vị thân quyến của mặt trời? Trong sự việc về Luật ở Campā tất cả các việc 
đúng pháp là bao nhiêu?  
 

72. Bốn sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật,[a] vị 
thân quyến của mặt trời. Trong sự việc về Luật ở Campā tất cả các việc đã 
làm đều đúng pháp.  
 

73. Có bao nhiêu loại hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời? Trong sự việc về Luật ở Campā, các việc đúng pháp, 
sai pháp là bao nhiêu?  
 

74. Có sáu loại hành sự[b] đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời. Trong sự việc về Luật ở Campā, nơi ấy một việc đã làm đúng 
pháp, năm việc sai pháp đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt trời.  
 

75. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Trong sự việc về Luật ở Campā các việc đúng pháp, sai pháp 
là bao nhiêu?  
 

76. Bốn hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của mặt 
trời. Trong sự việc về Luật ở Campā, nơi ấy một việc đã làm đúng pháp, ba 
việc sai pháp đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của mặt trời.  
 

77. Các nhóm tội vi phạm đã được giảng bởi đấng Chiến Thắng vô biên 
như thế ấy, bậc thấy được sự thoát ly, ở đây bao nhiêu tội được làm lắng 
dịu không với các sự dàn xếp? Hỡi vị rành rẽ về phân tích, tôi hỏi ngài điều 
ấy, xin hãy trả lời.  
 

78. Các nhóm tội vi phạm đã được giảng bởi đấng Chiến Thắng vô biên 
như thế ấy, bậc thấy được sự thoát ly, ở đây một tội được lắng dịu không 
với các sự dàn xếp?[c] Hỡi vị rành rẽ về phân tích, tôi trả lời ngài điều này.  
 

79. Bao nhiêu kẻ chịu khổ đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật.  
 

80. Một trăm bốn mươi bốn kẻ chịu khổ địa ngục tồn tại tròn một kiếp, 
là các vị chia rẽ hội chúng, đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt trời.[d] Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về 
Luật.  
 

81. Bao nhiêu vị không phải chịu khổ đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị 
đang giải thích về Luật.  
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82.  Aṭṭhārasa nāpāyikā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni1 suṇohi me.  

 
83.  Kati aṭṭhakā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  

 
84.  Aṭṭhārasaṭṭhakā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
85.  Kati kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  

 
86.  Soḷasa kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
87.  Kati kammadosā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  

 
88. Dvādasa kammadosā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
89.  Kati kammasampattiyo vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  

 
90. Catasso kammasampattiyo vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
91.  Kati kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  

 
92.  Cha kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
93.  Kati kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  

 
94.  Cattāri kammāni vuttāni buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
95.  Kati pārājikā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 
                                                   
1 vinayāni - Ma, evamuparipi.  
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82. Mười tám vị không phải chịu khổ, đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang 
giải thích về Luật.  
 

83. Có bao nhiêu nhóm tám đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích về Luật.  
 

84. Có mười tám nhóm tám đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật.  
 

85. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật.  
 

86. Có mười sáu hành sự1 đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về 
Luật.  
 

87. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị 
đang giải thích về Luật.  
 

88. Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang 
giải thích về Luật.  
 

89. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, 
vị thân quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là 
vị đang giải thích về Luật.  
 

90. Bốn sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
thân quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang 
giải thích về Luật.  
 

91. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật.  
 

92. Có sáu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật.  
 

93. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật.  
 

94. Có bốn hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật.  
 

95. Bao nhiêu tội pārājika đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật.  

                                                   
1 Xem phần ‘nên biết về mười sáu hành sự ’  ở trang 153 (ND).  
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96.  Aṭṭha pārājikā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
97.  Kati saṅghādisesā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 

98.  Tevīsa saṅghādisesā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
99.  Kati aniyatā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 

100.  Dve aniyatā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
101.  Kati nissaggiyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 

102.  Dve cattārīsa nissaggiyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
103.  Kati pācittiyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 

104.  Aṭṭhāsīti sataṃ pācittiyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
105.  Kati pāṭidesanīyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 

106.  Dvādasa pāṭidesanīyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
107.  Kati sekhiyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  

vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇoma te.  
 

108.  Pañcasattati sekhiyā vuttā buddhenādiccabandhunā,  
vinayaṃ paṭijānantassa visayāni suṇohi me.  

 
109.  Yāva supucchitaṃ tayā yāva1 suvijjitaṃ mayā, 

pucchāya vissajjanāya vā natthi kiñci ayuttikan ti.  
 

Dutiyagāthāsaṅgaṇikaṃ niṭṭhitaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 tāva - Syā. 
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96. Tám tội pārājika đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật.  

97. Bao nhiêu tội saṅghādisesa đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích về Luật.  

98. Hai mươi ba tội saṅghādisesa đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật.  

99. Bao nhiêu tội aniyata đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật.  

100. Hai tội aniyata đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến của 
mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật.  

101. Bao nhiêu tội nissaggiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích về Luật.  

102. Bốn mươi hai tội nissaggiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật.  

103. Bao nhiêu tội pācittiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân quyến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật.  

104. Một trăm tám mươi tám tội pācittiya đã được nói đến bởi đức 
Phật, vị thân quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị 
đang giải thích về Luật.  

105. Bao nhiêu tội pāṭidesanīya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích về Luật.  

106. Mười hai tội pāṭidesanīya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật.  

107. Bao nhiêu điều sekhiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích về Luật.  

108. Bảy mươi lăm điều sekhiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị thân 
quyến của mặt trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật.  

109. Khi nào còn được hỏi khéo léo bởi ngài thì sẽ còn được giải đáp rõ 
ràng bởi tôi. Do việc hỏi và đáp không có gì không rõ.  
 

Dứt Sưu Tập về Các Bài Kệ (Phần Hai). 
 

--ooOoo-- 




