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2. KATĀPATTIVĀRO 
 

2. 1. PĀRĀJIKAKAṆḌO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto kati āpattiyo āpajjati?  
 

Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto tisso āpattiyo āpajjati: Akkhayite 
sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti pārājikassa, yebhuyyena 
khayite sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti thullaccayassa, 
vattakate1 ca mukhe acchupantaṃ aṅgajātaṃ paveseti āpatti dukkaṭassa. 
Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanto imā tisso āpattiyo āpajjati.  
 

2. Adinnaṃ ādiyanto kati āpattiyo āpajjati?  
 

Adinnaṃ ādiyanto tisso āpattiyo āpajjati: Pañcamāsakaṃ vā atireka-
pañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati āpatti 
pārājikassa, atirekamāsakaṃ vā ūnapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ 
adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati āpatti thullaccayassa, māsakaṃ vā 
ūnamāsakaṃ vā agghanakaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati āpatti 
dukkaṭassa. Adinnaṃ ādiyanto imā tisso āpattiyo āpajjati.  
 

3. Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropento kati āpattiyo āpajjati?  
 

Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropento tisso āpattiyo āpajjati: 
Manussaṃ odissa opātaṃ khaṇati ‘papatitvā marissatī ’ti āpatti dukkaṭassa, 
papatite dukkhā vedanā uppajjati āpatti thullaccayassa, marati āpatti 
pārājikassa. Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropento imā tisso āpattiyo 
āpajjati.  
 

4. Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanto kati āpattiyo 
āpajjati?  
 

Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanto tisso āpattiyo 
āpajjati: Pāpiccho icchāpakato asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ 
ullapati āpatti pārājikassa, ‘Yo te vihāre vasati so bhikkhu arahā ’ti bhaṇati 
paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa, na paṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa. 
Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanto imā tisso āpattiyo 
āpajjati.  
 

Cattāro pārājikā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

                                                   
1 vaṭṭakate - Ma; vivaṭakate - Syā. 
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2. PHẦN BAO NHIÊU TỘI: 
 

2. 1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA: 
 

1. Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? 
 

– Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: Vị thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội pārājika; vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; và vị đưa dương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukkaṭa. Vị 
trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này.  
 

2. Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? 
 

– Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vị lấy theo lối trộm 
cắp vật chưa được cho trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka phạm tội 
pārājika; vị lấy theo lối trộm cắp vật chưa được cho trị giá hơn một māsaka 
hoặc kém năm māsaka phạm tội thullaccaya; vị lấy theo lối trộm cắp vật 
chưa được cho trị giá một māsaka hoặc kém một māsaka phạm tội dukkaṭa. 
Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội này.  
 

3. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu tội? 
 

– Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: Vị đào 
hố để bẫy người (nghĩ rằng): ‘Người rơi xuống sẽ chết’ phạm tội dukkaṭa; khi 
đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (ở nạn nhân) thì phạm tội 
thullaccaya; (nạn nhân) chết đi thì phạm tội pārājika. Vị trong khi cố ý đoạt 
lấy mạng sống con người vi phạm ba tội này. 
 

4. Vị trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội?  

– Vị trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác 
lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng phạm tội pārājika; vị 
nói rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là 
bậc A-la-hán,’ (người nghe) hiểu được thì phạm tội thullaccaya; (người 
nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkaṭa. Vị trong khi khoác lác về pháp 
thượng nhân không có không thực chứng vi phạm ba tội này. 
 

Dứt bốn điều pārājika. 
 

***** 
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2. 2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌO  
 

1. Upakkamitvā asuciṃ mocento kati āpattiyo āpajjati?1  
Upakkamitvā asuciṃ mocento tisso āpattiyo āpajjati: Ceteti upakkamati 

muccati āpatti saṅghādisesassa, ceteti upakkamati na muccati āpatti 
thullaccayassa, payoge dukkaṭaṃ.  

 
2. Mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanto tisso āpattiyo 

āpajjati: Kāyena kāyaṃ āmasati āpatti saṅghādisesassa, kāyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti thullaccayassa, kāyapaṭibaddhena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsento tisso āpattiyo āpajjati: 

Vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati 
āpatti saṅghādisesassa, vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ṭhapetvā 
adhakkhakaṃ ubbhajānumaṇḍalaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi 
bhaṇati āpatti thullaccayassa, kāyapaṭibaddhaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati 
avaṇṇampi bhaṇati āpatti dukkaṭassa.  

 
4. Attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsanto tisso āpattiyo āpajjati: 

Mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti 
saṅghādisesassa, paṇḍakassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati 
āpatti thullaccayassa, tiracchānagatassa santike attakāmapāricariyāya 
vaṇṇaṃ bhāsati āpatti dukkaṭassa.  

 
5. Sañcarittaṃ samāpajjanto tisso āpattiyo āpajjati: Paṭigaṇhāti 

vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa, paṭigaṇhāti vīmaṃsati na 
paccāharati āpatti thullaccayassa, paṭigaṇhāti na vīmaṃsati na paccāharati 
āpatti dukkaṭassa  

 
6. Saññācikāya kuṭiṃ kārāpento tisso āpattiyo āpajjati: Kārāpeti payoge 

dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate2 āpatti thullaccayassa, tasmiṃ piṇḍe āgate 
āpatti saṅghādisesassa.  

 
7. Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpento tisso āpattiyo āpajjati: Kārāpeti 

payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate2 āpatti thullaccayassa, tasmiṃ 
piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.  

 
8. Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsento tisso 

āpattiyo āpajjati: Anokāsaṃ kārāpetvā cāvanādhippāyo vadeti āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa, okāsaṃ kārāpetvā akkosādhippāyo vadeti āpatti 
omasavādassa.  
 
                                                   
1 ‘upakkamitvā ―pe― āpajjati’ - iti pāṭho Ma, PTS potthakesu na dissate.  
2 ekapiṇḍe anāgate - Syā.  
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2. 2. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:  
 

1. Vị trong khi gắng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm bao nhiêu tội?  
– Vị trong khi gắng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm ba tội: Vị có ý 

định, gắng sức, bị xuất ra phạm tội saṅghādisesa; vị có ý định, gắng sức, 
không bị xuất ra phạm tội thullaccaya; lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa.  
 

2. Vị trong khi thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ vi phạm ba 
tội: Vị sờ vào thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội saṅghādisesa; vị sờ 
vào vật được gắn liền với thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội 
thullaccaya; vị sờ vào vật được gắn liền với thân (người nữ) bằng vật được 
gắn liền với thân (vị ấy) phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Vị trong khi nói với người nữ bằng những lời thô tục vi phạm ba tội: Vị 
nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu phạm tội 
saṅghādisesa; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến (phần cơ thể) từ 
xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và đường 
tiểu phạm tội thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến vật 
gắn liền với thân phạm tội dukkaṭa.  
 

4. Vị trong khi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi phạm ba tội: Vị 
ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ 
phạm tội saṅghādisesa; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự 
hiện diện của người vô căn phạm tội thullaccaya; vị ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú phạm tội dukkaṭa.  
 

5. Vị trong khi tiến hành việc mai mối vi phạm ba tội: Vị nhận lời, thông 
báo, đem lại (hồi báo) phạm tội saṅghādisesa; vị nhận lời, thông báo, không 
đem lại (hồi báo) phạm tội thullaccaya; vị nhận lời, không thông báo, không 
đem lại (hồi báo) phạm tội dukkaṭa. 
 

6. Vị trong khi tự xin (vật liệu) rồi bảo xây dựng cốc liêu vi phạm ba tội: Vị 
bảo xây dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; còn cục (vữa tô) cuối cùng 
phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

7. Vị trong khi bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: Vị bảo xây dựng, 
lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội 
thullaccaya;. khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội saṅghādisesa. 
 

8. Vị trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika không có nguyên cớ vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội), phạm tội dukkaṭa và tội saṅghādisesa; sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc.1 

 

                                                   
1 Tức là tội pācittiya thứ nhì (ND). 
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9. Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ lesamattaṃ 
upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsento tisso āpattiyo āpajjati: 
Anokāsaṃ kārāpetvā cāvanādhippāyo vadeti āpatti saṅghādisesena 
dukkaṭassa, okāsaṃ kārāpetvā akkosādhippāyo vadeti āpatti omasavādassa.  

 
10. Saṅghabhedako bhikkhu yāvatatiyaṃ samanubhāsiyamāno1 

nappaṭinissajjanto tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  

 
11. Bhedakānuvattakā bhikkhū yāvatatiyaṃ samanubhāsiyamānā1 

nappaṭinissajjanto tisso āpattiyo āpajjanti: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  

 
12. Dubbaco bhikkhu yāvatatiyaṃ samanubhāsiyamāno1 

nappaṭinissajjanto tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  

 
13. Kuladūsako bhikkhu yāvatatiyaṃ samanubhāsiyamāno 

nappaṭinissajjanto tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 

Terasa saṅghādisesā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

2. 3. NISSAGGIYAKAṆḌO 
 

3. 1.  
 

1. Atirekacīvaraṃ dasāhaṃ atikkāmento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

2. Ekarattaṃ ticīvarena vippavasanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  
 

3. Akālacīvaraṃ paṭiggahetvā māsaṃ atikkāmento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

4. Aññātikāya bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpento dve āpattiyo 
āpajjati: Dhovāpeti payoge dukkaṭaṃ, dhovāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

5. Aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇhanto dve āpattiyo 
āpajjati: Gaṇhāti payoge dukkaṭaṃ, gahite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

                                                   
1 samanubhāsanāya - Ma, PTS, Sīmu.  
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9. Vị sau khi nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh 
tụng có quan hệ khác biệt rồi trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội) phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa; sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. 

10. Vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng trong khi được nhắc nhở đến lần 
thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  

11. Các tỳ khưu là những kẻ ủng hộ vị chia rẽ (hội chúng) trong khi được 
nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  

12. Vị tỳ khưu khó dạy trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không 
chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  

13. Vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình trong khi được nhắc nhở 
đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt mười ba điều saṅghādisesa. 
 

***** 
 

2. 3. CHƯƠNG NISSAGGIYA:  
 

3. 1. 
 

1. Vị trong khi vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) y phụ trội vi phạm 
một tội nissaggiya pācittiya.  
 

2. Vị trong khi xa lìa (một trong) ba y một đêm vi phạm một tội 
nissaggiya pācittiya. 
 

3. Vị sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ, trong khi vượt quá một tháng vi 
phạm một tội nissaggiya pācittiya. 
 

4. Vị trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt y cũ dơ vi 
phạm hai tội: Vị bảo giặt, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được giặt 
xong, phạm tội nissaggiya pācittiya. 
 

5. Vị trong khi nhận lãnh y từ tay của tỳ khưu ni không phải là thân quyến 
vi phạm hai tội: Vị nhận lấy, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã nhận 
lấy, phạm tội nissaggiya pācittiya. 
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6. Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpento dve 
āpattiyo āpajjati: Viññāpeti payoge dukkaṭaṃ, viññāpite nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  
 

7. Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā tatuttaraṃ cīvaraṃ 
viññāpento dve āpattiyo āpajjati: Viññāpeti payoge dukkaṭaṃ, viññāpite 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

8. Pubbe appavārito aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjanto dve āpattiyo āpajjati: Vikappaṃ āpajjati payoge 
dukkaṭaṃ, vikappaṃ āpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

9. Pubbe appavārito aññātake gahapatike upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjanto dve āpattiyo āpajjati: Vikappaṃ āpajjati payoge 
dukkaṭaṃ, vikappaṃ āpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

10. Atirekatikkhattuṃ codanāya atirekachakkhattuṃ ṭhānena cīvaraṃ 
abhinipphādento dve āpattiyo āpajjati: Abhinipphādeti payoge dukkaṭaṃ, 
abhinipphādite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

Kaṭhinavaggo paṭhamo.  
 

***** 
 

3. 2.  
 

1. Kosiyamissakaṃ santhataṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: Kārāpeti 
payoge dukkaṭaṃ, kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

2. Suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpento dve āpattiyo 
āpajjati: Kārāpeti payoge dukkaṭaṃ, kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

3. Anādiyitvā tūlaṃ odātānaṃ tūlaṃ gocariyānaṃ navaṃ santhataṃ 
kārāpento dve āpattiyo āpajjati: Kārāpeti payoge dukkaṭaṃ, kārāpite 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

4. Anuvassaṃ santhataṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: Kārāpeti 
payoge dukkaṭaṃ, kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

5. Anādiyitvā purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ 
nisīdanasanthataṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: Kārāpeti payoge 
dukkaṭaṃ, kārāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

6. Eḷakalomāni paṭiggahetvā tiyojanaṃ atikkāmento dve āpattiyo āpajjati: 
Paṭhamaṃ pādaṃ tiyojanaṃ atikkāmeti āpatti dukkaṭassa, dutiyaṃ pādaṃ 
atikkāmeti nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

7. Aññātikāya bhikkhuniyā eḷakalomāni dhovāpento dve āpattiyo āpajjati: 
Dhovāpeti payoge dukkaṭaṃ, dhovāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
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6. Vị trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về y vi phạm hai tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi 
đã yêu cầu, phạm tội nissaggiya pācittiya.  

7. Vị trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về y vượt quá số lượng ấy vi phạm hai tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành 
phạm tội dukkaṭa; khi đã yêu cầu, phạm tội nissaggiya pācittiya. 

8. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp người gia chủ không 
phải là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: Vị đưa 
ra sự căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã đưa ra sự căn dặn, 
phạm tội nissaggiya pācittiya. 

9. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ không phải 
là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: Vị đưa ra sự 
căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã đưa ra sự căn dặn, phạm tội 
nissaggiya pācittiya. 

10. Vị trong khi đạt được y bằng lời nhắc nhở quá ba lần và bằng hành 
động đứng quá sáu lần vi phạm hai tội: Vị đạt được (y), lúc tiến hành phạm 
tội dukkaṭa; khi đã đạt được (y), phạm tội nissaggiya pācittiya. 
 

Phẩm Kaṭhina là thứ nhất. 
 

***** 
 

3. 2.  
 

1. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm vi phạm hai tội: Vị 
bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm tội 
nissaggiya pācittiya.  

2. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen vi 
phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm 
xong, phạm tội nissaggiya pācittiya.  

3. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm mới mà không lấy một phần lông 
cừu màu trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ vi phạm hai tội: Vị bảo làm, 
lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm tội nissaggiya 
pācittiya.  

4. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm mỗi năm vi phạm hai tội: Vị bảo 
làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm tội 
nissaggiya pācittiya.  

5. Vị trong khi bảo làm tấm lót ngồi mới mà không lấy ở phần xung 
quanh của tấm trải nằm cũ một gang tay của đức Thiện Thệ vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm tội 
nissaggiya pācittiya.  

6. Vị sau khi thọ lãnh các lông cừu, trong khi mang đi quá ba do tuần vi 
phạm hai tội: Vị mang đi quá ba do tuần bước thứ nhất phạm tội dukkaṭa; 
mang đi quá bước thứ nhì phạm tội nissaggiya pācittiya.  

7. Vị trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu 
vi phạm hai tội: Vị bảo giặt, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được giặt 
xong, phạm tội nissaggiya pācittiya.  
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8. Rūpiyaṃ paṭiggaṇhanto dve āpattiyo āpajjati: Gaṇhāti payoge 
dukkaṭaṃ, gahite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

9. Nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjanto dve āpattiyo 
āpajjati: Samāpajjati payoge dukkaṭaṃ, samāpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

10. Nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjanto dve āpattiyo āpajjati: 
Samāpajjati payoge dukkaṭaṃ, samāpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

Kosiyavaggo dutiyo.  
 

***** 
 

3. 3.  
 

1. Atirekapattaṃ dasāhaṃ atikkāmento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

2. Ūnapañcabandhanena pattena aññaṃ navaṃ pattaṃ cetāpento dve 
āpattiyo āpajjati: Cetāpeti payoge dukkaṭaṃ, cetāpite nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  

3. Bhesajjāni paṭiggahetvā sattāhaṃ atikkāmento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

4. Atirekamāse sese gimhāne1 vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesanto dve 
āpattiyo āpajjati: Pariyesati payoge dukkaṭaṃ, pariyiṭṭhe nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  

5. Bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupito anattamano acchindanto dve 
āpattiyo āpajjati: Acchindati payoge dukkaṭaṃ, acchinne nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  

6. Sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpento dve āpattiyo 
āpajjati: Vāyāpeti payoge dukkaṭaṃ, vāyāpite nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

7. Pubbe appavārito aññātakassa gahapatissa tantavāye upasaṅkamitvā 
cīvare vikappaṃ āpajjanto dve āpattiyo āpajjati: Vikappaṃ āpajjati payoge 
dukkaṭaṃ, vikappaṃ āpanne nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

8. Accekacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmento ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

9. Tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā 
atirekachārattaṃ vippavasanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  

10. Jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ attano pariṇāmento dve 
āpattiyo āpajjati: Pariṇāmeti payoge dukkaṭaṃ, pariṇāmite nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  
 

Pattavaggo tatiyo.  
Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā.  

 
***** 

                                                   
1 gimhānaṃ - Syā.  
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8. Vị trong khi nhận lãnh vàng bạc vi phạm hai tội: Vị cầm lấy, lúc tiến 
hành phạm tội dukkaṭa; khi đã cầm lấy, phạm tội nissaggiya pācittiya.  

9. Vị trong khi thực hiện việc trao đổi vàng bạc dưới nhiều hình thức vi 
phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thực hiện, 
phạm tội nissaggiya pācittiya.  

10. Vị trong khi thực hiện việc mua bán dưới nhiều hình thức vi phạm hai 
tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thực hiện, phạm tội 
nissaggiya pācittiya.  
 

Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 
 

***** 
 

3. 3.  
 

1. Vị trong khi vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) bình bát phụ trội vi 
phạm một tội nissaggiya pācittiya. 

2. Vị trong khi sắm bình bát mới khác với bình bát cũ chưa đủ năm miếng 
vá vi phạm hai tội: Vị sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã sắm, 
phạm tội nissaggiya pācittiya. 

3. Vị sau khi thọ lãnh các dược phẩm, trong khi (cất giữ) vượt quá bảy 
ngày vi phạm một tội nissaggiya pācittiya. 

4. Vị trong khi tìm kiếm y choàng tắm mưa khi còn hơn một tháng của 
mùa nắng vi phạm hai tội: Vị tìm kiếm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi 
đã kiếm được, phạm tội nissaggiya pācittiya. 

5. Vị sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu rồi nổi giận bất bình, trong khi 
giật lại vi phạm hai tội: Vị giật lại, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã 
giật lại, phạm tội nissaggiya pācittiya. 

6. Vị sau khi tự mình yêu cầu chỉ sợi, trong khi bảo các thợ dệt dệt thành 
y vi phạm hai tội: Vị bảo dệt, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được 
dệt xong, phạm tội nissaggiya pācittiya.  

7. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ 
không phải là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: 
Vị đưa ra sự căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã đưa ra sự căn 
dặn, phạm tội nissaggiya pācittiya.  

8. Vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt, trong khi (cất giữ) vượt quá thời hạn về y 
vi phạm một tội nissaggiya pācittiya. 

9. Vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở nơi xóm nhà, trong khi xa lìa 
quá sáu đêm vi phạm một tội nissaggiya pācittiya. 

10. Vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng cho hội chúng, trong 
khi thuyết phục dâng cho bản thân vi phạm hai tội: Vị thuyết phục, lúc tiến 
hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thuyết phục được, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. 
 

Phẩm Bình Bát là thứ ba. 
Dứt ba mươi điều nissaggiya pācittiya. 

 
***** 
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2. 4. PĀCITTIYAKAṆḌO 
 

4. 1.  
 

1. Sampajānamusāvādaṃ1 bhāsanto kati āpattiyo āpajjati? 
Sampajānamusāvādaṃ1 bhāsanto pañca āpattiyo āpajjati: Pāpiccho 
icchāpakato asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapati āpatti 
pārājikassa, bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃseti 
āpatti saṅghādisesassa, ‘Yo te vihāre vasati so bhikkhu arahā ’ti bhaṇati 
paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa, nappaṭijānantassa āpatti dukkaṭassa, 
sampajānamusāvāde pācittiyaṃ. Sampajānamusāvādaṃ1 bhāsanto imā 
pañca āpattiyo āpajjati.  
 

2. Omasanto dve āpattiyo āpajjati: Upasampannaṃ omasati āpatti 
pācittiyassa, anupasampannaṃ omasati āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Pesuññaṃ upasaṃharanto dve āpattiyo āpajjati: Upasampannassa 
pesuññaṃ upasaṃharati āpatti pācittiyassa, anupasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati āpatti dukkaṭassa.  
 

4. Anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vācento dve āpattiyo āpajjati: 
Vāceti payoge dukkaṭaṃ, pade pade āpatti pācittiyassa.  
 

5. Anupasampannena uttariṃ dvirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappento dve 
āpattiyo āpajjati: Nipajjati payoge dukkaṭaṃ, nipanne āpatti pācittiyassa.  
 

6. Mātugāmena sahaseyyaṃ kappento dve āpattiyo āpajjati: Nipajjati 
payoge dukkaṭaṃ, nipanne āpatti pācittiyassa.  
 

7. Mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ desento dve 
āpattiyo āpajjati: Deseti payoge dukkaṭaṃ, pade pade āpatti pācittiyassa.  
 

8. Anupasampannassa uttarimanussadhammaṃ bhūtaṃ ārocento dve 
āpattiyo āpajjati: Āroceti payoge dukkaṭaṃ, ārocite āpatti pācittiyassa.  
 

9. Bhikkhussa duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocento dve 
āpattiyo āpajjati: Āroceti payoge dukkaṭaṃ, ārocite āpatti pācittiyassa.  
 

10. Paṭhaviṃ khaṇanto dve āpattiyo āpajjati: Khaṇati payoge dukkaṭaṃ, 
pahāre pahāre āpatti pācittiyassa.  
 

Musāvādavaggo paṭhamo.  
 

***** 

                                                   
1 sampajānamusā - Syā.  
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2. 4. CHƯƠNG PĀCITTIYA: 
 

4. 1.  
 

1. Vị trong khi cố tình nói lời dối trá vi phạm bao nhiêu tội? – Vị trong khi 
cố tình nói lời dối trá vi phạm năm tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục 
bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng phạm tội pārājika; vị bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika không có 
nguyên cớ phạm tội saṅghādisesa; vị nói rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào cư ngụ 
trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,’ (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkaṭa; khi cố tình nói dối, phạm tội pācittiya. Vị trong khi cố tình nói lời 
dối trá vi phạm năm tội này.  
 

2. Vị trong khi mắng nhiếc vi phạm hai tội: Vị mắng nhiếc người đã tu lên 
bậc trên phạm tội pācittiya; vị mắng nhiếc người chưa tu lên bậc trên phạm 
tội dukkaṭa.  
 

3. Vị trong khi tạo ra sự đâm thọc vi phạm hai tội: Vị tạo ra sự đâm thọc 
đối với người đã tu lên bậc trên phạm tội pācittiya; vị tạo ra sự đâm thọc đối 
với người chưa tu lên bậc trên phạm tội dukkaṭa.  
 

4. Vị trong khi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu vi 
phạm hai tội: Vị dạy đọc, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa, theo mỗi một câu 
phạm tội pācittiya.  
 

5. Vị trong khi nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai 
ba đêm vi phạm hai tội: Vị nằm xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi 
đã nằm xuống, phạm tội pācittiya.  
 

6. Vị trong khi nằm chung chỗ ngụ với người nữ vi phạm hai tội: Vị nằm 
xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã nằm xuống, phạm tội 
pācittiya.  
 

7. Vị trong khi thuyết Pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu vi phạm 
hai tội: Vị thuyết giảng, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa, theo mỗi một câu 
phạm tội pācittiya.  
 

8. Vị trong khi tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến người chưa 
tu lên bậc trên vi phạm hai tội: Vị tuyên bố, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; 
khi đã tuyên bố, phạm tội pācittiya.  
 

9. Vị trong khi công bố tội xấu xa của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc 
trên vi phạm hai tội: Vị công bố, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã công 
bố, phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị trong khi đào đất vi phạm hai tội: Vị đào, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaṭa, theo từng nhát đào phạm tội pācittiya. 
 

Phẩm Nói Dối là thứ nhất. 
 

***** 




