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PAÑCAVAGGO 
 

1. KAMMAVAGGO  
 

1. Cattāri kammāni: apalokanakammaṃ, ñattikammaṃ, ñattidutiya-
kammaṃ, ñatticatutthakammaṃ. Imāni cattāri kammāni katīhākārehi 
vipajjanti? Imāni cattāri kammāni pañcahākārehi vipajjanti: vatthuto vā, 
ñattito vā, anusāvanato vā, sīmato vā, parisato vā.  
 
 

2. Kathaṃ vatthuto kammāni vipajjanti? Sammukhākaraṇīyaṃ kammaṃ 
asammukhā karoti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Paṭipucchā 
karaṇīyaṃ kammaṃ apaṭipucchā karoti vatthuvipannaṃ 
adhammakammaṃ. Paṭiññāya karaṇīyaṃ kammaṃ apaṭiññāya karoti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Sativinayārahassa amūḷhavinayaṃ deti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Amūḷhavinayārahassa 
tassapāpiyyasikākammaṃ karoti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. 
Tassapāpiyyasikākammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti vatthuvipannaṃ 
adhammakammaṃ. Tajjanīyakammārahassa niyassakammaṃ karoti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Niyassakammārahassa 
pabbājanīyakammaṃ karoti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. 
Pabbājanīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti vatthuvipannaṃ 
adhammakammaṃ. Paṭisāraṇīyakammārahassa ukkhepanīyakammaṃ 
karoti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Ukkhepanīyakammārahassa 
parivāsaṃ deti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Parivāsārahaṃ mūlāya 
paṭikassati vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Mūlāya paṭikassanārahassa 
mānattaṃ deti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Mānattārahaṃ abbheti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Abbhānārahaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Anuposathe uposathaṃ karoti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Apavāraṇāya pavāreti vatthuvipannaṃ 
adhammakammaṃ. Evaṃ vatthuto kammāni vipajjanti.  
 
 

3. Kathaṃ ñattito kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi ñattito kammāni 
vipajjanti: vatthuṃ na parāmasati, saṅghaṃ na parāmasati, puggalaṃ na 
parāmasati, ñattiṃ na parāmasati, pacchā ñattiṃ ṭhapeti.1 Imehi 
pañcahākārehi ñattito kammāni vipajjanti.  
 
 

4. Kathaṃ anusāvanato kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi anusāvanato 
kammāni vipajjanti: vatthuṃ na parāmasati, saṅghaṃ na parāmasati, 
puggalaṃ na parāmasati, sāvanaṃ hāpeti, akāle sāveti.2 Imehi 
pañcahākārehi anusāvanato kammāni vipajjanti.  

                                                   
1 pacchā vā ñattiṃ ṭhapeti - Ma, Syā, PTS.  2 akāle vā sāveti - Ma, Syā, PTS. 
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NĂM PHẨM: 
 

1. PHẨM HÀNH SỰ:  
 

1. Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Bốn 
loại hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? − Bốn loại hành sự này 
bị hư hỏng vì năm biểu hiện: hoặc là vì sự việc, hoặc là vì lời đề nghị, hoặc là 
vì lời tuyên bố, hoặc là vì ranh giới, hoặc là vì tập thể.  

2. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? − Hành sự nên được thực 
hiện với sự có mặt mà thực hiện theo lối vắng mặt thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Hành sự nên được thực hiện với sự thẩm vấn mà thực hiện 
không có sự thẩm vấn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Hành sự 
nên được thực hiện với sự thú nhận mà thực hiện không có sự thú nhận thì bị 
hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng đến vị xứng đáng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối 
với vị xứng đáng cách hành xử Luật khi không điên cuồng thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự khiển trách đối với vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực 
hiện hành sự chỉ dạy đối với vị xứng đáng hành sự khiển trách thì bị hư hỏng 
vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị xứng 
đáng hành sự chỉ dạy thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện 
hành sự hòa giải đối với vị xứng đáng hành sự xua đuổi thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự án treo đối với vị xứng đáng 
hành sự hòa giải thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho hình 
phạt parivāsa đến vị xứng đáng hành sự án treo thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt 
parivāsa thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho hình phạt 
mānatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu thì bị hư hỏng 
vì sự việc, là hành sự sai pháp. Giải tội vị xứng đáng hình phạt mānatta thì bị 
hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên vị xứng đáng sự 
giải tội thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện lễ Uposatha 
không vào ngày Uposatha thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực 
hiện lễ Pavāraṇā không vào ngày Pavāraṇā thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành 
sự sai pháp. Như vậy là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc.  

3. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? − Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời đề nghị với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không đề cập đến lời đề nghị, 
xác định lời đề nghị sau. Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị với năm biểu 
hiện này.  

4. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố? − Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, bỏ bớt phần tuyên bố, tuyên 
bố không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu 
hiện này.  
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5. Kathaṃ sīmato kammāni vipajjanti? Ekādasahi ākārehi sīmato 
kammāni vipajjanti: atikhuddakaṃ sīmaṃ sammannati, atimahatiṃ sīmaṃ 
sammannati, khaṇḍanimittaṃ sīmaṃ sammannati, chāyānimittā sīmaṃ 
sammannati, animittaṃ sīmaṃ sammannati, bahisīme ṭhito sīmaṃ 
sammannati, nadiyā sīmaṃ sammannati, samudde sīmaṃ sammannati, 
jātassare sīmaṃ sammannati, sīmāya sīmaṃ sambhindati, sīmāya sīmaṃ 
ajjhottharati. Imehi ekādasahi ākārehi sīmato kammāni vipajjanti.  
 
 
 
 
 
 
 

6. Kathaṃ parisato kammāni vipajjanti? Dvādasahi ākārehi parisato 
kammāni vipajjanti: catuvaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, catuvaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, catuvaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, pañcavaggakaraṇe kamme —pe— 
dasavaggakaraṇe kamme —pe— vīsativaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, vīsativaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, vīsativaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti. Imehi dvādasahi ākārehi parisato kammāni 
vipajjanti.  
 
 
 
 
 
 
 

7. Catuvaggakaraṇe kamme cattāro bhikkhū pakatattā kammappattā, 
avasesā pakatattā chandārahā, yassa saṅgho kammaṃ karoti so neva 
kammappatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. Pañcavaggakaraṇe 
kamme pañca bhikkhu pakatattā kammappattā, avasesā pakatattā 
chandārahā, yassa saṅgho kammaṃ karoti so neva kammappatto nāpi 
chandāraho api ca kammāraho, dasavaggakaraṇe kamme dasa bhikkhū 
pakatattā kammappattā, avasesā pakatattā chandārahā, yassa saṅgho 
kammaṃ karoti so neva kammappatto nāpi chandāraho api ca kammāraho, 
vīsativaggakaraṇe kamme vīsati bhikkhū pakatattā kammappattā, avasesā 
pakatattā chandārahā, yassa saṅgho kammaṃ karoti so neva kammappatto 
nāpi chandāraho, api ca kammāraho.  
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5. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? − Các hành sự bị hư 
hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện: Thỏa thuận ranh giới quá nhỏ, 
thỏa thuận ranh giới quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc bị gián đoạn, 
thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận ranh giới không 
có điểm mốc, thỏa thuận ranh giới khi đứng ở ngoài ranh giới, thỏa thuận 
ranh giới ở sông, thỏa thuận ranh giới ở biển, thỏa thuận ranh giới ở hồ 
nước, gối ranh giới (mới) lên ranh giới (cũ), trùm ranh giới (mới) lên ranh 
giới (cũ). Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện.  

 
6. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thể? − Các hành sự bị hư hỏng 

vì tập thể với mười hai biểu hiện: Ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, 
toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy 
thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện 
diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu 
thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng 
sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là 
công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các 
vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem 
đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, 
―(như trên)― ở hành sự là công việc của nhóm mười vị, ―(như trên)― ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối 
với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy 
thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc 
của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy 
đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, 
các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn 
bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối. Các 
hành sự bị hư hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện này.  

 
7. Ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, bốn vị tỳ khưu trong sạch là 

thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
Ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, năm vị tỳ khưu trong sạch là thiết 
yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội 
chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự 
và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ở 
hành sự là công việc của nhóm mười vị, mười vị tỳ khưu trong sạch là thiết 
yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội 
chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự 
và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, hai mươi vị tỳ khưu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự.  
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8. Cattāri kammāni: apalokanakammaṃ, ñattikammaṃ, ñattidutiya-
kammaṃ, ñatticatutthakammaṃ. Imāni cattāri kammāni katīhākārehi 
vipajjanti? Imāni cattāri kammāni pañcahākārehi vipajjanti: vatthūto vā 
ñattito vā anusāvanato vā sīmato vā parisato vā.  
 
 

 
9. Kathaṃ vatthuto kammāni vipajjanti? Paṇḍakaṃ upasampādeti. 

Vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Theyyasaṃvāsakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Titthiyapakkantakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Tiracchānagataṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Mātughātakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Pitughātakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Arahantaghātakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Bhikkhunīdūsakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Saṅghabhedakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Lohituppādakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Ubhatobyañjanakaṃ upasampādeti 
vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Ūnavīsativassaṃ puggalaṃ 
upasampādeti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Evaṃ vatthuto 
kammāni vipajjanti.  
 
 

 
10. Kathaṃ ñattito kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi ñattito kammāni 

vipajjanti: vatthuṃ na parāmasati, saṅghaṃ na parāmasati, puggalaṃ na 
parāmasati, ñattiṃ na parāmasati, pacchā vā ñattiṃ ṭhapeti. Imehi 
pañcahākārehi ñattito kammāni vipajjanti.  
 
 

 
11. Kathaṃ anusāvanato kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi 

anusāvanato kammāni vipajjanti: vatthuṃ na parāmasati, saṅghaṃ na 
parāmasati, puggalaṃ na parāmasati, sāvanaṃ hāpeti, akāle vā sāveti. Imehi 
pañcahākārehi anusāvanato kammāni vipajjanti.  
 
 

 
12. Kathaṃ sīmato kammāni vipajjanti? Ekādasahi ākārehi sīmato 

kammāni vipajjanti: atikhuddakaṃ sīmaṃ sammannati, atimahatiṃ sīmaṃ 
sammannati, khaṇḍanimittaṃ sīmaṃ sammannati, chāyānimittaṃ sīmaṃ 
sammannati, animittaṃ sīmaṃ sammannati, bahisīme ṭhito sīmaṃ 
sammannati, nadiyā sīmaṃ sammannati, samudde sīmaṃ sammannati, 
jātassare sīmaṃ sammannati, sīmāya sīmaṃ sambhindati, sīmāya sīmaṃ 
ajjhottharati. Imehi ekādasahi ākārehi sīmato kammāni vipajjanti. 
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8. Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 
Bốn loại hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? − Bốn loại hành sự 
này bị hư hỏng với năm biểu hiện: hoặc là vì sự việc, hoặc là vì lời đề nghị, 
hoặc là vì lời tuyên bố, hoặc là vì ranh giới, hoặc là vì tập thể.  
 

 
9. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? − Cho tu lên bậc trên kẻ 

vô căn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu) thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho 
tu lên bậc trên kẻ đã chuyển sang ngoại đạo thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành 
sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên loài thú thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết mẹ thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết cha thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết A-la-hán thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ chia rẽ hội chúng 
thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ làm (đức 
Phật) chảy máu thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc 
trên kẻ lưỡng căn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên 
bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
pháp. Như vậy là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc.  
 

 
10. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? − Các hành sự bị hư 

hỏng vì lời đề nghị với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không đề cập đến lời đề nghị, 
hoặc là xác định lời đề nghị sau. Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị với 
năm biểu hiện này.  
 

 
11. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố? − Các hành sự bị hư 

hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, bỏ bớt phần tuyên bố, hoặc là 
tuyên bố không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố với năm 
biểu hiện này.  
 

 
12. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? − Các hành sự bị hư 

hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện: Thỏa thuận ranh giới quá nhỏ, 
thỏa thuận ranh giới quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc bị gián đoạn, 
thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận ranh giới không 
điểm mốc, thỏa thuận ranh giới trong khi đứng ở ngoài ranh giới, thỏa thuận 
ranh giới ở dòng sông, thỏa thuận ranh giới ở biển cả, thỏa thuận ranh giới ở 
hồ nước, gối ranh giới (mới) lên ranh giới (cũ), trùm ranh giới (mới) lên ranh 
giới (cũ). Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện này.  
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13. Kathaṃ parisato kammāni vipajjanti? Dvādasahākārehi parisato 
kammāni vipajjanti: catuvaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, catuvaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, catuvaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, pañcavaggakaraṇe kamme —pe—  
dasavaggakaraṇe kamme —pe— vīsativaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, vīsativaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti, vīsativaggakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā paṭikkosanti. Imehi dvādasahākārehi parisato kammāni 
vipajjanti.  
 

 
14. Apalokanakammaṃ kati ṭhānāni gacchati, ñattikammaṃ kati ṭhānāni 

gacchati, ñattidutiyakammaṃ kati ṭhānāni gacchati, ñatticatutthakammaṃ 
kati ṭhānāni gacchati? Apalokanakammaṃ pañca ṭhānāni gacchati, 
ñattikammaṃ nava ṭhānāni gacchati, ñattidutiyakammaṃ satta ṭhānāni 
gacchati, ñatticatutthakammaṃ satta ṭhānāni gacchati.  
 

 
15. Apalokanakammaṃ katamāni pañca ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ 

nissāraṇaṃ, bhaṇḍukammaṃ, brahmadaṇḍaṃ, kammalakkhaṇaññeva 
pañcamaṃ. Apalokanakammaṃ imāni pañca ṭhānāni gacchati.  
 

 
16. Ñattikammaṃ katamāni nava ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ, 

nissāraṇaṃ, uposathaṃ, pavāraṇaṃ, sammuti, dānaṃ, paṭiggahaṃ, 
paccukkaḍḍhanaṃ, kammalakkhaṇaññeva navamaṃ. Ñattikammaṃ imāni 
nava ṭhānāni gacchati.  
 

 
17. Ñattidutiyakammaṃ katamāni satta ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ, 

nissāraṇaṃ, sammuti, dānaṃ, uddhāraṇaṃ, desanaṃ, 
kammalakkhaṇaññeva sattamaṃ. Ñattidutiyakammaṃ imāni satta ṭhānāni 
gacchati.  
 

 
18. Ñatticatutthakammaṃ katamāni satta ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ, 

nissāraṇaṃ, sammuti, dānaṃ, niggahaṃ, samanubhāsanaṃ, kamma-
lakkhaṇaññeva sattamaṃ. Ñatticatutthakammaṃ imāni satta ṭhānāni 
gacchati.  
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13. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thể? − Các hành sự bị hư 
hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện: Ở hành sự là công việc của nhóm bốn 
vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy 
thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện 
diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu 
thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng 
sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là 
công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các 
vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem 
đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, 
―(như trên)― ở hành sự là công việc của nhóm mười vị, ―(như trên)― ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối 
với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy 
thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc 
của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy 
đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, 
các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn 
bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối. Các 
hành sự bị hư hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện này.  
 

14. Hành sự với lời công bố hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự với 
lời đề nghị hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần 
thứ nhì hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư 
hành xử bao nhiêu trường hợp? − Hành sự với lời công bố hành xử năm 
trường hợp. Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường hợp. Hành sự có lời 
đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp. Hành sự có lời đề nghị đến 
lần thứ tư hành xử bảy trường hợp.  
 

15. Hành sự với lời công bố hành xử năm trường hợp nào? − Sự nhận vào, 
sự đuổi đi,[a] hành sự cạo tóc, hình phạt Phạm Thiên (Phạm Đàn), và hành sự 
có sự khác biệt về tướng trạng là thứ năm.[b] Hành sự với lời công bố hành xử 
năm trường hợp này.  
 

16. Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường hợp nào? − Sự nhận 
vào,[c] sự mời ra,[d] lễ Uposatha,[e] lễ Pavāraṇā, sự đồng ý,[f] sự cho lại,[g] sự 
ghi nhận (tội),[h] việc dời lui (ngày lễ Pavāraṇā), và hành sự có sự khác biệt 
về tướng trạng là thứ chín.[i] Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường 
hợp này.  
 

17. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp nào? − 
Sự nhận vào, sự mời ra,[j] sự đồng ý,[k] sự ban cho,[l] sự thâu hồi (Kaṭhina), sự 
xác định (nền đất),[m] và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là thứ bảy.[m] 
Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp này.  
 

18. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp nào? − 
Sự nhận vào, sự mời ra, sự đồng ý, sự ban cho, sự kềm chế, sự nhắc nhở, và 
hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là thứ bảy.[o] Hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp này.  
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19. Catuvaggakaraṇe kamme cattāro bhikkhū pakatattā kammappattā 
avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṅgho kammaṃ karoti, so neva 
kammappatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. Pañcavaggakaraṇe 
kamme —pe— Dasavaggakaraṇe kamme dasa bhikkhū pakatattā 
kammappattā avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṅgho kammaṃ karoti, 
so neva kammappatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho.  
Vīsativaggakaraṇe kamme vīsati bhikkhū pakatattā kammappattā avasesā 
pakatattā chandārahā. Yassa saṅgho kammaṃ karoti, so neva kammappatto 
nāpi chandāraho, api ca kammāraho.  
 

Kammavaggo paṭhamo.1  
 

***** 
 

2. ATTHAVASAVAGGO  
 

1. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya. Ime dve atthavase paṭicca 
tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

2. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ 
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena 
sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

3. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
āsavānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

4. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: diṭṭhadhammikānaṃ verānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
verānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

5. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: diṭṭhadhammikānaṃ vajjānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
vajjānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

6. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: diṭṭhadhammikānaṃ bhayānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
bhayānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

7. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: diṭṭhadhammikānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ saṃvarāya, 
samparāyikānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase 
paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  

                                                   
1 kammavaggo niṭṭhito paṭhamo - Ma, Syā, PTS. 
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19. Ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, bốn vị tỳ khưu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
Ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, ―(như trên)― Ở hành sự là công 
việc của nhóm mười vị, mười vị tỳ khưu trong sạch là thiết yếu đối với hành 
sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực hiện 
hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự và cũng không 
xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ở hành sự là công 
việc của nhóm hai mươi vị, hai mươi vị tỳ khưu trong sạch là thiết yếu đối với 
hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực 
hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự và cũng 
không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự.  
 

Phẩm Hành Sự là thứ nhất. 
 

***** 
 

2. PHẨM ĐIỀU LỢI ÍCH:  
 

1. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng. Đấng Như Lai quy 
định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

2. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền 
thiện. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

3. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này.  

4. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhằm trừ diệt các sự oán hận trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này.  

5. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các lỗi lầm trong hiện tại, nhằm trừ diệt các lỗi lầm trong tương 
lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  

6. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhằm trừ diệt các sự sợ hãi trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này.  

7. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các pháp bất thiện trong hiện tại, nhằm trừ diệt các pháp bất thiện 
trong tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi 
ích này.  
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8. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: gihīnaṃ anukampāya, pāpicchānaṃ pakkhūpacchedāya. Ime 
dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

9. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya.  
Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

10. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya. Ime dve atthavase 
paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.  
 

Atthavasavaggo dutiyo.1  
 

***** 
 

3. PAÑÑATTAVAGGO  
 

1. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ pātimokkhaṃ 
paññattaṃ —pe— pātimokkhuddeso paññatto —pe— pātimokkhaṭṭhapanaṃ 
paññattaṃ —pe— pavāraṇā paññattā —pe— pavāraṇaṭṭhapanaṃ paññattaṃ 
—pe— tajjanīyakammaṃ paññattaṃ —pe— niyassakammaṃ paññattaṃ —
pe— pabbājanīyakammaṃ paññattaṃ —pe— paṭisāraṇīyakammaṃ 
paññattaṃ —pe— ukkhepanīyakammaṃ paññattaṃ —pe— parivāsadānaṃ 
paññattaṃ —pe— mūlāya paṭikassanā paññattā —pe— mānattadānaṃ 
paññattaṃ —pe— abbhānaṃ paññattaṃ —pe— osāraṇīyaṃ paññattaṃ —
pe— nissāraṇīyaṃ paññattaṃ —pe— upasampadā paññattā —pe— 
apalokanakammaṃ paññattaṃ —pe— ñattikammaṃ paññattaṃ —pe— 
ñattidutiyakammaṃ paññattaṃ —pe— ñatticatutthakammaṃ paññattaṃ —
pe—. 
 

Paññattavaggo tatiyo.2  
 

***** 
 

4. APAÑÑATTE  
PAÑÑATTA VAGGO  

 
1. Apaññatte paññattaṃ —pe— Paññatte anupaññattaṃ —pe— 

Sammukhāvinayo paññatto —pe— Sativinayo paññatto —pe— Amūḷhavinayo 
paññatto —pe— Paṭiññātakaraṇaṃ paññattaṃ —pe— Yebhuyyasikā 
paññattā —pe— Tassapāpiyyasikā paññattā —pe— Tiṇavatthārako paññatto 
saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena 
sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.  

                                                   
1 atthavasavaggo niṭṭhito dutiyo - Ma, Syā, PTS.  
2 paññattavaggo niṭṭhito tatiyo - Ma, Syā, PTS.  
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8. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: vì 
lòng thương tưởng hàng tại gia, nhằm tách rời các nhóm của những kẻ ác 
xấu. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  

9. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích này.  

10. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, nhằm sự hỗ trợ Luật. Đấng Như Lai quy 
định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

Phẩm Điều Lợi Ích là thứ nhì. 
 

***** 
 

3. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH:  
 

1. Giới bổn Pātimokkha được quy định cho các đệ tử bởi đức Như Lai vì 
hai điều lợi ích: ―(như trên)― Sự đọc tụng giới bổn Pātimokkha được quy 
định ―nt― Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha được quy định ―nt― Lễ 
Pavāraṇā được quy định ―nt― Sự đình chỉ lễ Pavāraṇā được quy định 
―nt― Hành sự khiển trách được quy định ―nt― Hành sự chỉ dạy được quy 
định ―nt― Hành sự xua đuổi được quy định ―nt― Hành sự hòa giải được 
quy định ―nt― Hành sự án treo được quy định ―nt― Sự ban cho hình phạt 
parivāsa được quy định ―nt― Sự đưa về lại (hình phạt) ban đầu được quy 
định ―nt― Sự ban cho hình phạt mānatta được quy định ―nt― Sự giải tội 
được quy định ―nt― Sự nhận vào được quy định ―nt― Sự đuổi đi được quy 
định ―nt― Sự tu lên bậc trên được quy định ―nt― Hành sự với lời công bố 
được quy định ―nt― Hành sự với lời đề nghị được quy định ―nt― Hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ nhì được quy định ―nt― Hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư được quy định ―(như trên)―.  
 

Phẩm Đã Được Quy Định là thứ ba.  
 

***** 
 

4. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH  
VỀ ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH:  

 
1. Điều đã được quy định về điều chưa được quy định ―(như trên)― Điều 

đã được quy định thêm ở điều đã được quy định ―nt― Cách hành xử Luật 
với sự hiện diện đã được quy định ―nt― Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
đã được quy định ―nt― Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được 
quy định ―nt― Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đã được quy định 
―nt― Thuận theo số đông đã được quy định ―nt― Theo tội của vị ấy đã 
được quy định ―(như trên)― Cách dùng cỏ che lấp đã được quy định nhằm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng. Cách dùng cỏ che 
lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
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2. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako 
paññatto: dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ 
phāsuvihārāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
tiṇavatthārako paññatto.  
 

3. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako 
paññatto: diṭṭhidhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
āsavānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
tiṇavatthārako paññatto.  
 

4. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako 
paññatto: diṭṭhidhammikānaṃ verānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
verānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
tiṇavatthārako paññatto.  
 

5. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto: 
diṭṭhidhammikānaṃ vajjānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ vajjānaṃ 
paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
tiṇavatthārako paññatto.  
 

6. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako 
paññatto: diṭṭhidhammikānaṃ bhayānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
bhayānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ 
tiṇavatthārako paññatto.  
 

7. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto: 
diṭṭhidhammikānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ 
akusalānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya. Ime dve atthavase paṭicca 
tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.  
 

8. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako 
paññatto: gihīnaṃ anukampāya, pāpicchānaṃ pakkhūpacchedāya. Ime dve 
atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.  
 

9. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako 
paññatto: appasannāṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya. Ime dve 
atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.  
 

10. Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako 
paññatto: saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya. Ime dve atthavase paṭicca 
tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto ti.  
 

Apaññatte paññattavaggo catuttho.1 
 

***** 

                                                   
1 apaññatte paññattavaggo niṭṭhito catuttho - Ma; 
  paññattavaggo niṭṭhito catuttho - Syā, PTS. 
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2. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú 
của các tỳ khưu hiền thiện. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

3. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm trừ diệt 
các lậu hoặc trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

4. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhằm trừ diệt 
các sự oán hận trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai 
quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

5. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các lỗi lầm trong hiện tại, nhằm trừ diệt các 
lỗi lầm trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

6. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhằm trừ diệt 
các sự sợ hãi trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

7. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các pháp bất thiện trong hiện tại, nhằm trừ 
diệt các pháp bất thiện trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng 
Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

8. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: vì lòng thương tưởng hàng tại gia, nhằm tách rời các nhóm 
của những kẻ ác xấu. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

9. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Cách dùng cỏ che lấp đã 
được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này.  
 

10. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, nhằm sự hỗ trợ Luật. Cách 
dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi 
ích này.  
 
Phẩm Đã Được Quy Định về Điều Chưa Được Quy Định là thứ tư.  

 
***** 
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5. NAVASAṄGAHAVAGGO  
  

1. Nava saṅgahā: vatthusaṅgaho, vipattisaṅgaho, āpattisaṅgaho, 
nidānasaṅgaho, puggalasaṅgaho, khandhasaṅgaho, samuṭṭhānasaṅgaho, 
adhikaraṇasaṅgaho, samathasaṅgaho ti.1  
 

2. Adhikaraṇe samuppanne sace ubho attapaccatthikā2 āgacchanti, 
ubhinnampi vatthuṃ3 ārocāpetabbaṃ. Ubhinnampi vatthuṃ ārocāpetvā 
ubhinnampi paṭiññā sotabbā, ubhinnampi paṭiññaṃ sutvā ubhopi vattabbā: 
amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇavūpasamena4 ubhopi tuṭṭhā bhavissathā ti,5 
sace āhaṃsu: ‘Ubhopi tuṭṭhā bhavissāmā ’ti saṅghena taṃ adhikaraṇaṃ 
sampaṭicchitabbaṃ.6 Sace alajjussannā hoti parisā, ubbāhikāya 
vūpasametabbaṃ. Sace bālussannā hoti parisā, vinayadharo pariyesitabbo. 
Yena dhammena yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasameti, tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ.  
 

Vatthu jānitabbaṃ. Gottaṃ jānitabbaṃ. Nāmaṃ jānitabbaṃ. Āpatti 
jānitabbaṃ.  
 

3. Methunadhammo ti vatthu ceva gottañca. Pārājikan ti nāmañceva 
āpatti ca.  
 

4. Adinnādānan ti vatthu ceva gottañca. Pārājikan ti nāmañceva āpatti ca.  
 

5. Manussaviggaho ti vatthu ceva gottañca. Pārājikan ti nāmañceva āpatti 
ca.  
 

6. Uttarimanussadhammo ti vatthu ceva gottañca. Pārājikan ti 
nāmañceva āpatti ca.  
 

7. Sukkavisaṭṭhī ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva 
āpatti ca.  
 

8. Kāyasaṃsaggo ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva 
āpatti ca.  
 

9. Duṭṭhūllā vācā ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva 
āpatti ca.  
 

10. Attakāman ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva āpatti 
ca.  
 

11. Sañcarittan ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva āpatti 
ca.  
 

12. Saññācikāya kuṭiṃ kārāpanan ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti 
nāmañceva āpatti ca.  
 

13. Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpanan ti vatthu ceva gottañca. 
Saṅghādiseso ti nāmañceva āpatti ca.  

                                                   
1 samathasaṅgaho - Syā.    4 adhikaraṇe vūpasamite - Ma, Syā, PTS.  
2 atthapaccatthikā - Ma, Syā.   5 bhavissathāpi - Syā. 
3 vatthu - Ma, PTS.    6 paṭicchitabbaṃ - Syā, PTS. 
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5. PHẨM CHÍN CÁCH TỔNG HỢP:  
 

1. Chín cách tổng hợp: tổng hợp theo sự việc, tổng hợp theo sự hư hỏng, 
tổng hợp theo tội, tổng hợp theo duyên khởi, tổng hợp theo nhân sự, tổng 
hợp theo nhóm, tổng hợp theo nguồn sanh tội, tổng hợp theo sự tranh tụng, 
tổng hợp theo sự dàn xếp.  
 

2. Khi sự tranh tụng sanh khởi, nếu cả hai phe đối địch của sự kiện đều đi 
đến, sự việc nên được cho công bố đến cả hai bên; sau khi sự việc đã được 
cho công bố đến cả hai bên, sự thừa nhận của cả hai bên nên được lắng nghe; 
sau khi đã lắng nghe sự thừa nhận của cả hai bên, cả hai bên nên được nói 
rằng: ‘Khi sự tranh tụng này của chúng ta được giải quyết, cả hai bên sẽ được 
hoan hỷ.’ Nếu cả hai bên nói rằng: ‘Chúng tôi sẽ hoan hỷ,’ hội chúng nên 
gánh vác sự tranh tụng ấy. Nếu tập thể là có đông kẻ vô liêm sỉ, nên giải 
quyết bằng đại biểu. Nếu tập thể là có đông kẻ ngu dốt, nên tìm kiếm vị nắm 
vững về Luật. Sự tranh tụng ấy được giải quyết bằng Pháp nào bằng Luật nào 
bằng lời dạy nào của bậc Đạo Sư, thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết 
theo như thế ấy.  
 

Cần hiểu biết về sự việc. Cần hiểu biết về thể loại. Cần hiểu biết về tên gọi. 
Cần hiểu biết về tội vi phạm.  
 

3. ‘Việc đôi lứa’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pārājika’ vừa là tên gọi vừa 
là tội vi phạm.  
 

4. ‘Lấy vật không được cho’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pārājika’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm.  
 

5. ‘Mạng sống con người’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pārājika’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm.  
 

6. ‘Pháp Thượng nhân’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Pārājika’ vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm.  
 

7. ‘Sự xuất ra tinh dịch’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa 
là tên gọi vừa là tội vi phạm.  
 

8. ‘Sự xúc chạm cơ thể’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa 
là tên gọi vừa là tội vi phạm.  
 

9. ‘Lời nói thô tục’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm.  
 

10. ‘Tình dục cho bản thân’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ 
vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm.  
 

11. ‘Sự mai mối’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm.  
 

12. ‘Việc cho xây dựng cốc liêu do tự mình yêu cầu (vật liệu)’ vừa là sự việc 
vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm.  
 

13. ‘Việc cho xây dựng trú xá lớn’ vừa là sự việc vừa là thể loại. 
‘Saṅghādisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm.  
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14. Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsanan ti 
vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva āpatti ca.   

15. Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ lesamattaṃ 
upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsanan ti vatthu ceva gottañca. 
Saṅghādiseso ti nāmañca āpatti ca.  

16. Saṅghabhedakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjanan ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañca āpatti 
ca.  

17. Bhedakānuvattakānaṃ bhikkhūnaṃ yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjan ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva āpatti 
ca.  

18. Dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭi-
nissajjanan ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva āpatti ca.  

19. Kuladūsakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭi-
nissajjan ti vatthu ceva gottañca. Saṅghādiseso ti nāmañceva āpatti ca. 
 

—pe— 
 

20. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇan ti vatthu ceva gottañca. Dukkaṭan ti nāmañceva āpatti cā ti.  
 

Navasaṅgahavaggo pañcamo.1  
 

***** 
  

VAGGAPAÑCAKASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Apalokanaṃ ñatti ca2 dutiyaṃ catutthena ca,  
vatthu ñatti anusāvanaṃ3 sīmāparisameva ca.  

2.  Sammukhā paṭipucchā ca paṭiññā vinayāraho,  
vatthu saṅghaṃ puggalañca4 ñattiṃ na pacchā ñatti ca.5  

3.  Vatthuṃ saṅghaṃ puggalañca4 sāvanaṃ akālena ca,6  
atikhuddakā7 mahantā ca khaṇḍa chāyā nimittakā.  

4.  Bahinadī samudde ca jātassare ca bhindati.  
ajjhottharati sīmāya catu pañca ca vaggikā.8  

5.  Dasa vīsativaggo ca anāhaṭā ca āhaṭā,  
kammappattā chandārahā kammarahā ca puggalā.  

6.  Apalokanaṃ pañca ṭhānaṃ ñatti ca navaṭhānikā,  
ñattidutiyaṃ satta ṭhānaṃ catutthā sattaṭhānikā.  

7.  Suṭṭhu phāsu dummaṅkūnaṃ9 pesalā cāpi āsavā.  
veraṃ vajja bhayañceva10 akusalañca gihīnaṃ ca.11  

                                                   
1 navasaṅgahavaggo niṭṭhito pañcamo - Ma, Syā, PTS.   7 atikhuddā - Syā. 
2 apalokana-ñatti ca - PTS.   8 catu pañcavaggikā - Syā, PTS. 
3 anussāvanaṃ - Ma, Syā, PTS.    9 suṭṭhu phāsu ca dummaṅku - Ma;  
4 vatthu saṅghapuggalañca - Ma, Syā, PTS.    suṭṭhu phāsu ca dummaṅkūnaṃ - PTS.  
5 ñattiṃ pacchā ñattiṃ ṭhape - Syā;   10 veravajjabhayañceva - Ma, Syā, PTS. 
  ñattīnaṃ pacchā ñatti ca - PTS.   11 akusalaṃ gihīnañca - Ma, PTS;  
6 sāvanaṃ ca akālikaṃ - Syā.       akusalañca gīhinaṃ  - Syā.  
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14. ‘Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội pārājika không có nguyên cớ’ vừa là sự 
việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm.  

15. ‘Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội pārājika sau khi nắm lấy sự kiện nào đó 
chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt’ vừa là sự việc 
vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm.  

16. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu là 
người chia rẽ hội chúng’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm.  

17. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của các vị tỳ khưu 
là những người ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng)’ vừa là sự việc vừa là thể loại. 
‘Saṅghādisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm.  

18. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó 
dạy’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là tên gọi vừa là tội vi 
phạm.  

19. ‘Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu là kẻ 
làm hư hỏng các gia đình’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Saṅghādisesa’ vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm.  
 

―(như trên)― 
 

20. ‘Việc đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng’ vừa là sự việc vừa là thể loại. ‘Dukkaṭa’ vừa là tên gọi vừa là 
tội vi phạm.  
 

Phẩm Chín Cách Tổng Hợp là thứ năm.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC NHÓM NĂM PHẨM: 
 

1. Lời công bố, và lời đề nghị, thứ nhì, và đến lần thứ tư, sự việc, lời đề 
nghị, lời tuyên bố, ranh giới, và luôn cả tập thể nữa.  

2. Hiện diện, và sự thẩm vấn, sự thú nhận, vị xứng đáng về Luật, sự 
việc, hội chúng, và cá nhân, (thiếu) lời đề nghị, và lời đề nghị sau.  

3. Sự việc, hội chúng, và nhân sự, sự tuyên bố, và sái thời, quá nhỏ, và 
lớn rộng, bị gián đoạn, bóng râm, các điểm mốc.  

4. Ở bên ngoài, dòng sông, và ở biển, ở hồ nước, và gối lên, trùm lên 
ranh giới (cũ), các nhóm bốn và năm.  

5. Mười, và nhóm hai mươi, không được đem lại, và đã được đem lại, 
các vị thiết yếu với hành sự, các vị xứng đáng gởi tùy thuận, và các vị xứng 
đáng hành sự.  

6. Lời công bố có năm trường hợp, lời đề nghị có chín trường hợp, lời 
đề nghị đến lần thứ hai có bảy trường hợp, đến lần thứ tư có bảy trường 
hợp.  

7. Sự tốt đẹp, sự an lạc, đối với các kẻ ác xấu, các vị hiền thiện, và luôn 
cả các lậu hoặc, sự oán hận, lỗi lầm, và luôn cả sự sợ hãi, điều bất thiện, và 
đối với hàng tại gia.  
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8.  Pāpicchā appasannānaṃ pasannā dhammaṭṭhapanā,  
vinayānuggahā ceva pātimokkhuddesena ca.  

 

9.  Pātimokkhañca ṭhapanā ca1 pavāraṇañca ṭhapanaṃ,  
tajjanīyā niyassañca pabbājapaṭisāraṇī.2 

 

10.  Ukkhepana parivāsaṃ mūlaṃ mānatta abbhānaṃ,3  
osāraṇaṃ nissāraṇaṃ tatheva upasampadā.  

 

11.  Apalokana ñatti ca4 dutiyañca catutthakaṃ,  
apaññattenupaññattaṃ sammukhāvinayo sati.  

 

12.  Amūḷhapaṭiyebhuyya pāpiyya5tiṇavatthārakaṃ,  
vatthu6 vipatti āpatti nidānaṃ puggalena ca.  

 

13.  Khandhā ceva samuṭṭhānā adhikaraṇameva ca,  
samathā saṅgahā ceva nāma7 āpattikā tathā ti.  

 
PARIVĀRAPĀḶI NIṬṬHITĀ. 

 
***** 

 
1.  Pubbācariyamaggañca pucchitvā ca tahiṃ tahiṃ,  

dīpanāmo mahāpañño sutadhārī8 vicakkhaṇo.  
 

2.  Imaṃ vitthārasaṅkhepaṃ9 sajjhāmaggena majjhime,  
cintayitvā likhāpesi sissakānaṃ sukhāvahaṃ.  

 

3.  Parivāranti yaṃ vuttaṃ sabbaṃ vatthuṃ salakkhaṇaṃ,  
atthaṃ atthena saddhamme dhammaṃ dhammena paññatte.  

 

4.  Sāsanaṃ parivāresi jambudīpaṃ ’va sāgaro,  
parivāraṃ ajānanto kuto dhammavinicchayaṃ.  

 

5.  Vipatti vatthu paññatti anupaññatti puggalo,  
       ekato ubhato ceva lokapaṇṇatti vajjato.  

 

6.  Yassa jānāti vimati parivārena chijjati,  
cakkavatti mahāsene migamajjheva kesari.10  

 

7.  Ravi raṃsiparikkhiṇṇo11 cando tārāgaṇe12 yathā,  
brahmā brahmaparisāya gaṇamajjhe va nāyako;  
evaṃ saddhammavinayo parivārena sobhatī ti.  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 pātimokkhañca ṭhapanā - Ma, Syā, PTS.   7 nāmā - Syā.  
2 tajjanikā - Sīmu 1, 2; pabbājanīyapaṭisāraṇī - Ma.  8 sutadharo - Syā, PTS. 
3 mānattabbhānakaṃ - Syā.    9 vitthāraṃ saṅkhepaṃ - Sīmu 2. 
4 apalokanaṃ ñatti ca - Syā.    10 kesarī - Syā, PTS.  
5 pāpiya - Ma, Syā.     11 raṃsiparikiṇṇo - Syā, PTS.  
6 vatthuṃ - Syā.      12 tāragaṇe - Syā, PTS.  
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8. Có ước muốn ác xấu, đối với những người không niềm tin, đã tin 
tưởng, việc duy trì Chánh Pháp, và luôn cả sự hỗ trợ Luật, và với việc đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha.  
 

9. Và về sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha, sự đình chỉ lễ Pavāraṇā, 
(hành sự) khiển trách, và chỉ dạy, xua đuổi, và hòa giải.  
 

10. Án treo, và hình phạt parivāsa, từ ban đầu, hình phạt mānatta, việc 
giải tội, việc nhận vào, việc đuổi đi, tương tợ y như thế là việc tu lên bậc 
trên.  
 

11. Sự công bố, và lời đề nghị, và lần thứ nhì, lần thứ tư, điều chưa được 
quy định, điều được quy định thêm, cách hành xử Luật với sự hiện diện, sự 
ghi nhớ.  
 

12. Khi không điên cuồng, được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội, 
cách dùng cỏ che lấp. sự việc, điều hư hỏng, tội vi phạm, duyên khởi, và với 
nhân sự.  
 

13. Và luôn cả các nhóm (tội), các nguồn sanh khởi, và luôn cả sự tranh 
tụng nữa, các sự dàn xếp, và luôn cả sự tổng hợp, tên và tội vi phạm là 
tương tợ.  
 

TẬP YẾU ĐƯỢC CHẤM DỨT. 
 

***** 
 

1. Sau khi hỏi đường lối của các vị thầy tiền bối ờ nơi này nơi khác, bậc 
có đại trí tuệ tên là Dīpa, vị ghi nhớ điều đã nghe, có tầm nhìn bao quát.  
 

2. Sau khi suy nghĩ rồi đã cho ghi lại bộ sách này một cách chi tiết và 
tóm tắt, đem lại niềm an lạc cho các vị học trò với đường lối học tập về 
Trung Đạo.  
 

3. Tập ấy được gọi là ‘Tập Yếu,’ với tất cả các sự việc, cùng với điểm đặc 
biệt, có ý nghĩa theo ý nghĩa ở Chánh Pháp, có giáo lý theo giáo lý ở điều 
quy định. 
 

4. Vị ấy đã bao trùm lời giáo huấn, như là biển cả bao quanh xứ Jambu-
dīpa, trong khi không hiểu được bộ Tập Yếu, làm sao xác định pháp? 
 

5. Điều hư hỏng, sự việc, điều quy định, điều quy định thêm, nhân vật, 
một (hội chúng), và luôn cả hai phái, việc quy định vì thế gian, do lỗi lầm.  
 

6. Đối với vị nào có hoài nghi sanh khởi, thì được dứt bỏ nhờ Tập Yếu, 
là vị Chuyển Luân Vương ở đoàn quân vĩ đại, ví như con sư tử giữa bầy 
thú rừng.  
 

7. Là mặt trời tỏa ánh hào quang, giống như mặt trăng ở nơi chòm sao, 
là vị Phạm Thiên nơi tập thể Phạm Thiên, tợ như vị lãnh đạo ở giữa tập 
thể; cũng vậy Chánh Pháp và Luật chói sáng nhờ bộ Tập Yếu.  
 

--ooOoo-- 
 




