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ANTARAPEYYĀLO 
 

KATIPUCCHĀVĀRO  
 

Kati āpattiyo, kati āpattikkhandhā, kati vinītavatthūni, kati agāravā, kati 
gāravā, kati vinītavatthūni, kati vipattiyo, kati āpattisamuṭṭhānā, kati 
vivādamūlāni, kati anuvādamūlāni, kati sārāṇīyā1 dhammā, kati 
bhedakaravatthūni, kati adhikaraṇāni, kati samathā?  
 

Pañca āpattiyo, pañca āpattikkhandhā, pañca vinītavatthūni, satta 
āpattiyo, satta āpattikkhandhā, satta vinītavatthūni, cha agāravā, cha gāravā, 
cha vinītavatthūni, catasso vipattiyo, cha āpattisamuṭṭhānā, cha 
vivādamūlāni, cha anuvādamūlāni, cha sārāṇīyā dhammā, aṭṭhārasa 
bhedakaravatthūni, cattāri adhikaraṇāni, sattasamathā.  
 

1. Tattha katamā pañca āpattiyo? Pārājikāpatti, saṅghādisesāpatti, 
pācittiyāpatti, pāṭidesanīyāpatti, dukkaṭāpatti. Imā pañca āpattitiyo.  
 

2. Tattha katame pañca āpattikkhandhā? Pārājikāpattikkhandho, 
saṅghādisesāpattikkhandho, pācittiyāpattikkhandho, pāṭidesanīyāpattik-
khandho, dukkaṭāpattikkhandho. Ime pañca āpattikkhandhā.  
 

3. Tattha katamāni pañca vinītavatthūni? Pañcahi āpattikkhandhehi ārati 
virati paṭivirati veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velā-anatikkamo 
setughāto. Imāni pañca vinītavatthūni.  
 

4. Tattha katamā satta āpattiyo? Pārājikāpatti, saṅghādisesāpatti, 
thullaccayāpatti, pācittiyāpatti, pāṭidesanīyāpatti, dukkaṭāpatti, 
dubbhāsitāpatti. Imā satta āpattiyo.  
 

5. Tattha katame satta āpattikkhandhā? Pārājikāpattikkhandho, 
saṅghādisesāpattikkhandho thullaccayāpattikkhandho, pācittiyāpattik-
khandho, pāṭidesanīyāpattikkhandho, dukkaṭāpattikkhandho. Ime satta 
āpattikkhandhā.  
 

6. Tattha katamāni satta vinītavatthūni? Sattahi āpattikkhandhehi ārati 
virati paṭivirati veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velā-anatikkamo 
setughāto. Imāni satta vinītavatthūni.  
 

7. Tattha katame cha agāravā? Buddhe agāravo, dhamme agāravo, saṅghe 
agāravo, sikkhāya agāravo, appamāde agāravo, paṭisanthāre agāravo. Ime 
cha agāravā.  
 

8. Tattha katame cha gāravā? Buddhe gāravo, dhamme gāravo, saṅghe 
gāravo, sikkhāya gāravo, appamāde gāravo, paṭisanthāre gāravo. Ime cha 
gāravā.  
 

9. Tattha katamāni cha vinītavatthūni? Chahi agāravehi ārati virati 
paṭivirati veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velā-anatikkamo 
setughāto. Imāni cha vinītavatthūni.  

                                                   
1 sāraṇīyā - Ma, PTS. 
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SỰ TRÙNG LẶP LIÊN TỤC: 
 

PHẦN CÂU HỎI BAO NHIÊU: 
 

Bao nhiêu loại tội vi phạm? Bao nhiêu nhóm tội? Bao nhiêu sự việc đã 
được rèn luyện? Bao nhiêu sự không kính trọng? Bao nhiêu sự kính trọng? 
Bao nhiêu sự việc đã được rèn luyện? Bao nhiêu sự hư hỏng? Bao nhiêu 
nguồn sanh tội? Bao nhiêu nguyên nhân tranh cãi? Bao nhiêu nguyên nhân 
khiển trách? Bao nhiêu pháp cần được ghi nhớ? Bao nhiêu sự việc gây ra chia 
rẽ? Bao nhiêu sự tranh tụng? Bao nhiêu cách dàn xếp?  

Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyện. Bảy loại tội. 
Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Sáu sự không kính trọng. Sáu 
sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn luyện. Bốn sự hư hỏng. Sáu nguồn 
sanh tội. Sáu nguyên nhân tranh cãi. Sáu nguyên nhân khiển trách. Sáu pháp 
cần được ghi nhớ. Mười tám sự việc gây ra chia rẽ. Bốn sự tranh tụng. Bảy 
cách dàn xếp.  

1. Ở đấy, năm loại tội là gì? – Tội pārājika, tội saṅghādisesa, tội 
pācittiya, tội pāṭidesanīya, tội dukkaṭa. Đây là năm loại tội.  

2. Ở đấy, năm nhóm tội là gì? – Nhóm tội pārājika, nhóm tội saṅghā-
disesa, nhóm tội pācittiya, nhóm tội pāṭidesanīya, nhóm tội dukkaṭa. Đây là 
năm nhóm tội.  

3. Ở đấy, năm sự việc đã được rèn luyện là gì? − Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với năm nhóm tội. 
Đây là năm sự việc đã được rèn luyện.  

4. Ở đấy, bảy loại tội là gì? – Tội pārājika, tội saṅghādisesa, tội 
thullaccaya, tội pācittiya, tội pāṭidesanīya, tội dukkaṭa, tội dubbhāsita. Đây 
là bảy loại tội.  

5. Ở đấy, bảy nhóm tội là gì? – Nhóm tội pārājika, nhóm tội saṅghā-
disesa, nhóm tội thullaccaya, nhóm tội pācittiya, nhóm tội pāṭidesanīya, 
nhóm tội dukkaṭa, nhóm tội dubbhāsita. Đây là bảy nhóm tội.  

6. Ở đấy, bảy sự việc đã được rèn luyện là gì? − Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với bảy nhóm tội. 
Đây là bảy sự việc đã được rèn luyện.  

7. Ở đấy, sáu sự không kính trọng là gì? − Sự không kính trọng đức Phật, 
sự không kính trọng Giáo Pháp, sự không kính trọng hội chúng, sự không 
kính trọng việc học tập, sự không kính trọng việc không xao lãng, sự không 
kính trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự không kính trọng.  

8. Ở đấy, sáu sự kính trọng là gì? − Sự kính trọng đức Phật, sự kính trọng 
Giáo Pháp, sự kính trọng hội chúng, sự kính trọng việc học tập, sự kính trọng 
việc không xao lãng, sự kính trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự kính 
trọng.  

9. Ở đấy, sáu sự việc đã được rèn luyện là gì? − Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt mối liên hệ với sáu sự không 
kính trọng. Đây là sáu sự việc đã được rèn luyện.  
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10. Tattha katamā catasso vipattiyo? Sīlavipatti, ācāravipatti, 
diṭṭhivipatti, ājīvavipatti. Imā catasso vipattiyo.  
 

 
11. Tattha katame cha āpattisamuṭṭhānā? Atthāpatti kāyato samuṭṭhāti na 

vācato na cittato, atthāpatti vācato samuṭṭhāti na kāyato na cittato, atthāpatti 
kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato, atthāpatti kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhāti na vācato, atthāpatati vācato ca cittato ca samuṭṭhati na kāyato, 
atthāpatti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. Ime cha 
āpattisamuṭṭhānā.  
 

 
12. Tattha katamāni cha vivādamūlāni? Idha bhikkhu kodhano hoti 

upanāhī, yo so bhikkhu kodhano hoti upanāhī, so sattharipi agāravo viharati 
appatissavo, dhammepi agāravo viharati appatissavo, saṅghepi agāravo 
viharati appatissavo, sikkhāyapi na paripūrakārī hoti. Yo so bhikkhu satthari 
agāravo viharati appatissavo, dhamme ―pe― saṅghe ―pe― sikkhāya na 
paripūrakārī hoti, so saṅghe vivādaṃ janeti, yo hoti vivādo1 bahujana-
ahitāya bahujana-asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya 
devamanussānaṃ. Evarūpaṃ ce tumhe vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā 
vā samanupasseyyātha, tatra tumhe tasseva pāpakassa vivādamūlassa 
pahānāya vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā na samanupasseyyātha, tatra tumhe tasseva pāpakassa 
vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya paṭipajjeyyātha. Evametassa pāpakassa 
vivādamūlassa pahānaṃ hoti, evametassa pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ 
anavassavo hoti.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhu makkhī hoti palāsī ―pe― issukī hoti maccharī 

―pe― saṭho hoti māyāvī ―pe― pāpiccho hoti micchādiṭṭhi ―pe― sandiṭṭhi 
parāmāsī hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī, yo so bhikkhu sandiṭṭhi parāmāsī 
hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī, so sattharipi agāravo viharati appatissavo, 
dhammepi agāravo viharati appatissavo, saṅghepi agāravo viharati 
appatissavo, sikkhāyapi na paripūrakārī2 hoti. Yo so bhikkhu satthari agāravo 
viharati appatissavo, dhamme ―pe― saṅghe ―pe― sikkhāya na 
paripūrakārī, so saṅghe vivādaṃ janeti, yo hoti vivādo bahujana-ahitāya 
bahujana-asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya 
devamanussānaṃ. Evarūpaṃ ce tumhe vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā 
vā samanupasseyyātha, tatra tumhe tasseva pāpakassa vivādamūlakassa 
pahānāya vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā na samanupasseyyātha, tatra tumhe tasseva pāpakassa 
vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya paṭipajjeyyātha. Evametassa pāpakassa 
vivādamūlassa pahānaṃ hoti, evametassa pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ 
anavassavo hoti. Imāni cha vivādamūlāni.  

                                                   
1 yo so hoti vivādo - Syā.      2 paripūrikārī - Syā.  
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10. Ở đấy, bốn sự hư hỏng là gì? – Sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh 
kiểm, sự hư hỏng về tri kiến, sự hư hỏng về nuôi mạng. Đây là bốn sự hư 
hỏng.  

11. Ở đấy, sáu nguồn sanh tội là gì? – Có tội sanh lên do thân, không do 
khẩu không do ý. Có tội sanh lên do khẩu, không do thân không do ý. Có tội 
sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có tội sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. Có tội sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có tội sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. Đây là sáu nguồn sanh tội.  

12. Ở đấy, sáu nguyên nhân tranh cãi là gì? − Ở đây, vị tỳ khưu trở nên 
giận dữ, có sự hằn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, ―nt― Giáo Pháp, ―nt― hội 
chúng, ―nt―, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự 
tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho 
nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn 
hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và 
nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách 
chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại 
sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai.  

Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả dối trá, ―nt― trở 
nên đố kỵ bỏn xẻn, ―nt― trở nên mưu mẹo xảo trá, ―nt― trở nên ác dục tà 
kiến, ―nt― trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, ―nt― Giáo Pháp, ―nt― hội 
chúng, ―nt―, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự 
tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho 
nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn 
hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và 
nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách 
chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại 
sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Đây là sáu 
nguyên nhân tranh cãi.  
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13. Tattha katamāni cha anuvādamūlāni? Idha bhikkhu kodhano hoti 
upanāhī, yo so bhikkhu kodhano hoti upanāhī, so sattharipi agāravo viharati 
appatissavo, dhammepi agāravo viharati appatissavo, saṅghepi agāravo 
viharati appatissavo, sikkhāyapi na paripūrakārī hoti. Yo so bhikkhu satthari 
agāravo viharati appatissavo, dhamme ―pe― saṅghe ―pe― sikkhāya na 
paripūrakārī, so saṅghe vivādaṃ janeti, yo hoti anuvādo bahujana-ahitāya 
bahujana-asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya 
devamanussānaṃ. Evarūpaṃ ce tumhe anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā samanupasseyyātha, tatra tumhe tasseva pāpakassa 
anuvādamūlassa pahānāya vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe 
anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā na samanupasseyyātha, tatra 
tumhe tasseva pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavāya 
paṭipajjeyyātha. Evametassa pāpakassa anuvādamūlassa pahānaṃ hoti, 
evametassa pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.  
 
 
 
 
 

Punacaparaṃ bhikkhu makkhī hoti palāsī ―pe― issukī hoti maccharī 
―pe― saṭho hoti māyāvī ―pe― pāpiccho hoti micchādiṭṭhi ―pe― sandiṭṭhi 
parāmāsī hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī, yo so bhikkhu sandiṭṭhi parāmāsī 
hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī, so sattharipi agāravo viharati appatissavo, 
dhammepi agāravo viharati appatissavo, saṅghepi agāravo viharati 
appatissavo, sikkhāyapi na paripūrakārī hoti. Yo so bhikkhu satthari agāravo 
viharati appatissavo, dhamme ―pe― saṅghe ―pe― sikkhāya na 
paripūrakārī, so saṅghe anuvādaṃ janeti, yo hoti anuvādo bahujana-ahitāya 
bahujana-asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya 
devamanussānaṃ. Evarūpaṃ ce tumhe anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā samanupasseyyātha, tatra tumhe tasseva pāpakassa 
anuvādamūlassa pahānāya vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe 
anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā na samanupasseyyātha, tatra 
tumhe tasseva pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavāya 
paṭipajjeyyātha. Evametassa pāpakassa anuvādamūlassa pahānaṃ hoti, 
evametassa pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti. Imāni cha 
anuvādamūlāni.  
 
  
 
 
 

14. Tattha katame cha sārāṇīyā1 dhammā? Idha bhikkhuno mettaṃ 
kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca, ayampi 
dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā 
ekībhāvāya saṃvattati.  

                                                   
1 sāraṇīyā - Ma, PTS. 
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13. Ở đấy, sáu nguyên nhân khiển trách là gì? − Ở đây, vị tỳ khưu trở nên 
giận dữ có sự hằn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, ―(như trên)― Giáo Pháp, 
―(như trên)― hội chúng, ―(như trên)―, không có sự thực hành trọn vẹn 
việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển 
trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho 
nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi 
ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được 
nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc 
khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên 
nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, 
tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai 
cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế nguyên nhân khiển 
trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân khiển trách xấu 
xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai.  
 

Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả dối trá, ―(như 
trên)― trở nên đố kỵ bỏn xẻn, ―(như trên)― trở nên mưu mẹo xảo trá, 
―(như trên)― trở nên ác dục tà kiến, ―(như trên)― trở nên chấp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Vị tỳ khưu nào trở nên chấp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy sống không tôn kính không phục 
tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính không phục tùng Giáo Pháp, sống 
không tôn kính không phục tùng hội chúng, không có sự thực hành trọn vẹn 
việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo 
Sư, ―(như trên)― Giáo Pháp, ―(như trên)― hội chúng, ―(như trên)―, 
không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách 
trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều 
người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa 
cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân 
loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một 
cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không 
đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa 
ấy. Như thế nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như 
thế nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương 
lai. Đây là sáu nguyên nhân khiển trách.  
 

14. Ở đấy, sáu pháp cần được ghi nhớ là gì? − Ở đây, sự thân thiện của vị 
tỳ khưu qua thân nghiệp đối với các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một 
cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự 
thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, 
đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể.  
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Punacaparaṃ bhikkhuno mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti 
sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca, ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo 
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhuno mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti 

sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca, ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo 
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhu ye te lābhā dhammikā dhammaladdhā antamaso 

pattapariyāpannamattampi, tathārūpehi lābhehi appaṭivibhattabhogī hoti 
sīlavantehi sabrahmacārīhi sādhāraṇabhogī, ayampi dhammo sārāṇīyo 
piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya 
saṃvattati.  
  

 
Punacaparaṃ bhikkhu yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni asabalāni 

akammāsāni bhujissāni viññuppasatthāni aparāmaṭṭhāni samādhi-
saṃvattanikāni, tathārūpesu sīlesu sīlasāmaññagato viharati sabrahmacārīhi 
āvī ceva raho ca, ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo 
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhū yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa 

sammā dukkhakkhayāya, tathārūpāya diṭṭhiyā diṭṭhisāmaññagato viharati 
sabrahmacārīhi āvī ceva raho ca, ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo 
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati. Ime cha 
sārāṇīyā dhammā.  
 

 
15. Tattha katamāni aṭṭhārasa bhedakaravatthūni? Idha bhikkhu 

adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena 
bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena 
abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ 
tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, 
apaññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, paññattaṃ 
tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, āpattiṃ anāpattīti dīpeti, 
anāpattiṃ āpattīti dīpeti, lahukaṃ āpattiṃ garukāpattīti dīpeti garukaṃ 
āpattiṃ lahukāpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ anavasesāpattīti dīpeti, 
anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesāpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ āpattiṃ 
aduṭṭhullāpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullāpattīti dīpeti. Imāni 
aṭṭhārasa bhedakaravatthūni.  
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Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua khẩu nghiệp đối 
với các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một cách công khai và luôn cả kín 
đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính 
trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự 
nhất thể.  
 

Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua ý nghiệp đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một cách công khai và luôn cả kín đáo; 
đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, 
đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể.  
 

Còn có điều khác nữa, những lợi lộc nào đúng pháp, đạt được hợp pháp, 
ngay cả vật được đặt vào trong bình bát, vị tỳ khưu có sự thọ hưởng đồng đều 
các lợi lộc có hình thức như thế, có sự thọ hưởng chung với các vị đồng Phạm 
hạnh có giới đức; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo 
sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, 
đến sự nhất thể.  
 

Còn có điều khác nữa, những giới nào không bị bể vỡ, không bị sứt mẻ, 
không lấm nhơ, không khuyết điểm, được tự tại, được các bậc trí ngợi khen, 
không hoen ố, đưa đến thiền định, vị tỳ khưu cùng với các vị đồng Phạm 
hạnh sống thực hành về giới theo các giới có hình thức như thế một cách 
công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự 
thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, 
đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể.  
 

Còn có điều khác nữa, tri kiến nào thuộc bậc Thánh, đưa đến giải thoát, 
đưa đến sự hoàn toàn diệt tận khổ đau cho người thực hành theo điều ấy, vị 
tỳ khưu cùng với các vị đồng Phạm hạnh sống thực hành về tri kiến theo tri 
kiến có hình thức như thế một cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là 
pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự 
gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. Đây là sáu 
pháp cần được ghi nhớ.  
 

15. Ở đấy, mười tám sự việc gây ra chia rẽ là gì? − Trường hợp vị tỳ khưu 
tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật 
là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ tuyên bố điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được giảng, đã được nói bởi 
đức Như Lai,’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: 
‘Điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai,’ tuyên bố 
điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được thực hành bởi 
đức Như Lai,’ tuyên bố điều được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã 
không được thực hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều không được quy 
định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức Như Lai,’ tuyên bố 
điều được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được quy định bởi 
đức Như Lai,’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội,’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm tội,’ 
tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng,’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ,’ tuyên bố tội 
còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót,’ tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội 
còn dư sót,’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu 
xa là: ‘Tội xấu xa.’ Đây là mười tám sự việc gây ra chia rẽ.  
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16. Tattha katamāni cattāri adhikaraṇāni? Vivādādhikaraṇaṃ, 
anuvādādhikaraṇaṃ, āpattādhikaraṇaṃ, kiccādhikaraṇaṃ. Imāni cattāri 
adhikaraṇāni.  
 
 

17. Tattha katame satta samathā? Sammukhāvinayo, sativinayo, 
amūḷhavinayo, paṭiññātakaraṇaṃ, yebhuyyasikā, tassapāpiyyasikā,1 
tiṇavatthārako. Ime satta samathā.  
 

Katipucchāvāro niṭṭhito.  
 

***** 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
1.  Āpatti āpattikkhandhā - vinītā sattadhā puna,  

vinītāgāravā ceva - gāravā mūlameva ca.  
 
 
2.  Puna vinītā vipatti - samuṭṭhānā vivādanā,2  

anuvādā sārānīyā - bhedādhikaraṇena ca,  
satteva samathā vuttā - padā sattarasā3 ime ti.  

 
--ooOoo-- 

 
 
 

1. CHA ĀPATTISAMUṬṬHĀNAVĀRO 
 

1. Paṭhamena āpattisamuṭṭhānena: Pārājikaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti 
vattabbaṃ. Saṅghādisesaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Thullaccayaṃ 
āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. 
Pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Dukkaṭaṃ āpajjeyyā ti? Siyā 
’ti vattabbaṃ. Dubbhāsitaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti vattabbaṃ.  
 
 
 

2. Dutiyena āpattisamuṭṭhānena: Pārājikaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti 
vattabbaṃ. Saṅghādisesaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Thullaccayaṃ 
āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. 
Pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti vattabbaṃ. Dukkaṭaṃ āpajjeyyā ti? Siyā 
’ti vattabbaṃ. Dubbhāsitaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti vattabbaṃ.  

                                                   
1 tassapāpiyasikā - Ma, Syā. 
2 samuṭṭhānavivādanā - Syā; samuṭṭhānaṃ vivādanā - PTS.  3 sattarasa - PTS. 
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16. Ở đấy, bốn sự tranh tụng là gì? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Đây là bốn sự tranh tụng.  
 

17. Ở đấy, bảy cách dàn xếp là gì? − Hành xử Luật với sự hiện diện, hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng 
cỏ che lấp. Đây là bảy cách dàn xếp.  
 

Dứt phần Câu Hỏi Bao Nhiêu. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Tội vi phạm, nhóm tội, (các sự việc) đã được rèn luyện, lại nhóm bảy 
(về tội), việc đã được rèn luyện, và luôn cả sự không kính trọng, sự kính 
trọng, và luôn cả nguyên nhân.  
 

2. Lại nữa (các sự việc) được rèn luyện, sự hư hỏng, nguồn sanh tội, sự 
tranh cãi, sự khiển trách, cần được ghi nhớ, sự chia rẽ, và sự tranh tụng, 
bảy cách dàn xếp đã được nói đến; đây là mười bảy đoạn.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

1. PHẦN SÁU NGUỒN SANH TỘI: 
 

1. Do nguồn sanh tội thứ nhất,1 có thể phạm tội pārājika? − Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội saṅghādisesa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pācittiya? − 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pāṭidesanīya? − Nên nói rằng: ‘Có 
thể.’ Có thể phạm tội dukkaṭa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội 
dubbhāsita? − Nên nói rằng: ‘Không thể.’  
 

2. Do nguồn sanh tội thứ nhì, có thể phạm tội pārājika? − Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội saṅghādisesa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pācittiya? − 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pāṭidesanīya? − Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội dukkaṭa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm 
tội dubbhāsita? − Nên nói rằng: ‘Không thể.’  

                                                   
1 Là sanh lên do thân, không do khẩu không do ý (ND).  
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3. Tatiyena āpattisamuṭṭhānena: Pārājikaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti 
vattabbaṃ. Saṅghādisesaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Thullaccayaṃ 
āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. 
Pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Dukkaṭaṃ āpajjeyyā ti? Siyā 
’ti vattabbaṃ. Dubbhāsitaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti vattabbaṃ.  
  
 
 

4. Catutthena āpattisamuṭṭhānena: Pārājikaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti 
vattabbaṃ. Saṅghādisesaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Thullaccayaṃ 
āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. 
Pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Dukkaṭaṃ āpajjeyyā ti? Siyā 
’ti vattabbaṃ. Dubbhāsitaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti vattabbaṃ.  
 
 
 

5. Pañcamena āpattisamuṭṭhānena: Pārājikaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti 
vattabbaṃ. Saṅghādisesaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Thullaccayaṃ 
āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. 
Pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti vattabbaṃ. Dukkaṭaṃ āpajjeyyā ti? Siyā 
’ti vattabbaṃ. Dubbhāsitaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ.  
 
 
 

6. Chaṭṭhena āpattisamuṭṭhānena: Pārājikaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti 
vattabbaṃ. Saṅghādisesaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Thullaccayaṃ 
āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Pācittiyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. 
Pāṭidesanīyaṃ āpajjeyyā ti? Siyā ’ti vattabbaṃ. Dukkaṭaṃ āpajjeyyā ti? Siyā 
’ti vattabbaṃ. Dubbhāsitaṃ āpajjeyyā ti? Na hī ’ti vattabbaṃ.  
 

Cha āpattisamuṭṭhānavāro niṭṭhito paṭhamo.  
 

***** 
 

 
2. KATĀPATTIVĀRO  

 
1. Paṭhamena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati? Paṭhamena 

āpattisamuṭṭhānena pañca āpattiyo āpajjati: Bhikkhu kappiyasaññī 
saññācikāya kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti 
thullaccayassa, tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa, bhikkhu 
kappiyasaññī vikāle bhojanaṃ bhuñjati āpatti pācittiyassa, bhikkhu 
kappiyasaññī aññātikāya bhikkhuniyā antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjati āpatti 
pāṭidesanīyassa. Paṭhamena āpattisamuṭṭhānena imā pañca āpattiyo 
āpajjati.  
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3. Do nguồn sanh tội thứ ba, có thể phạm tội pārājika? − Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội saṅghādisesa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pācittiya? − 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pāṭidesanīya? − Nên nói rằng: ‘Có 
thể.’ Có thể phạm tội dukkaṭa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội 
dubbhāsita? − Nên nói rằng: ‘Không thể.’  
 

4. Do nguồn sanh tội thứ tư, có thể phạm tội pārājika? − Nên nói rằng: 
‘Có thể.’ Có thể phạm tội saṅghādisesa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pācittiya? − 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pāṭidesanīya? − Nên nói rằng: ‘Có 
thể.’ Có thể phạm tội dukkaṭa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội 
dubbhāsita? − Nên nói rằng: ‘Không thể.’  
 

5. Do nguồn sanh tội thứ năm, có thể phạm tội pārājika? − Nên nói rằng: 
‘Có thể.’ Có thể phạm tội saṅghādisesa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pācittiya? − 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pāṭidesanīya? − Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội dukkaṭa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm 
tội dubbhāsita? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’  
 

6. Do nguồn sanh tội thứ sáu, có thể phạm tội pārājika? − Nên nói rằng: 
‘Có thể.’ Có thể phạm tội saṅghādisesa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pācittiya? − 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pāṭidesanīya? − Nên nói rằng: ‘Có 
thể.’ Có thể phạm tội dukkaṭa? − Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội 
dubbhāsita? − Nên nói rằng: ‘Không thể.’  
 

Dứt phần Sáu Nguồn Sanh Tội là thứ nhất.  
 

***** 
 
 

2. PHẦN BAO NHIÊU TỘI:  
 

1. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi phạm bao nhiêu loại tội? − Do nguồn 
sanh tội thứ nhất vi phạm năm loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi 
tự xin (vật liệu) và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt 
quá kích thước, có điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, 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; vị tỳ 
khưu nghĩ rằng được phép, rồi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời phạm tội 
pācittiya; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm 
nhà, rồi thọ dụng phạm tội pāṭidesanīya. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi 
phạm năm loại tội này.  
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Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? Sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammanti?  

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipattiṃ 
siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ pañcahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā 
thullaccayāpattikkhandhena, siyā pācittiyāpattikkhandhena, siyā 
pāṭidesanīyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato 
samuṭṭhahanti na vācato na cittato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
tiṇavatthārakena ca.  
 

2. Dutiyena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati? Dutiyena 
āpattisamuṭṭhānena catasso āpattiyo āpajjati: Kappiyasaññī samādiyati1 
‘kuṭiṃ me karothā ’ti, tassa kuṭiṃ karonti adesitavatthukaṃ 
pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ 
piṇḍaṃ anāgate āpatti thullaccayassa, tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti 
saṅghādisesassa, bhikkhu kappiyasaññī anupasampannaṃ padaso 
dhammaṃ vāceti āpatti pācittiyassa. Dutiyena āpattisamuṭṭhānena imā 
catasso āpattiyo āpajjati.  

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? ―pe― 
Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti?  

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipattiṃ 
siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ catuhi āpattikkhandhehi 
saṅgahītā: siyā saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattik-
khandhena, siyā pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: vācato 
samuṭṭhahanti na kāyato na cittato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
tiṇavatthārakena ca.  
 

3. Tatiyena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati? Tatiyena 
āpattisamuṭṭhānena pañca āpattiyo āpajjati: Bhikkhu kappiyasaññī 
saṃvidahitvā kuṭiṃ karoti, adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti 
thullaccayassa, tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa, bhikkhu 
kappiyasaññī paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjati āpatti 
pācittiyassa, bhikkhu kappiyasaññī bhikkhuniyā vosāsantiyā na nivāretvā 
bhuñjati āpatti pāṭidesanīyassa. Tatiyena āpattisamuṭṭhānena imā pañca 
āpattiyo āpajjati.  

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? ―pe― 
Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti?  

                                                   
1 samādisati - Ma, Syā. 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp?  

− Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội saṅghādisesa, có thể là 
nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội 
pāṭidesanīya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, không do khẩu không do ý. 
Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  

2. Do nguồn sanh tội thứ nhì vi phạm bao nhiêu loại tội? − Do nguồn sanh 
tội thứ nhì vi phạm bốn loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi chỉ thị 
rằng: ‘Các người hãy xây dựng cốc liêu cho tôi.’ Họ xây dựng cốc liêu cho vị 
ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, 
không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành (vị tỳ khưu) phạm tội 
dukkaṭa; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội saṅghādisesa; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, 
rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu phạm tội 
pācittiya. Do nguồn sanh tội thứ nhì vi phạm bốn loại tội này.  

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ―nt― 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp?  

− Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong 7 nhóm tội: có thể là nhóm tội saṅghādisesa, có thể là nhóm 
tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. 
Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên 
do khẩu, không do thân không do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong 
bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  

3. Do nguồn sanh tội thứ ba vi phạm bao nhiêu loại tội? − Do nguồn sanh 
tội thứ ba vi phạm năm loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi sắp xếp 
và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có 
điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, 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; vị tỳ khưu nghĩ rằng được 
phép, yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ 
dụng phạm tội pācittiya; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, không ngăn cản vị 
tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, rồi thọ thực phạm tội pāṭidesanīya. 
Do nguồn sanh tội thứ ba vi phạm năm loại tội này.  

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ―nt― 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp?  
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Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā 
sīlavipattiṃ, siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ pañcahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā 
thullaccayāpattikkhandhena, siyā pācittiyāpattikkhandhena, siyā 
pāṭidesanīyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca vācato 
ca samuṭṭhahanti na cittato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. 
Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena 
ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
  

4. Catutthena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati? Catutthena 
āpattisamuṭṭhānena cha āpattiyo āpajjati: Bhikkhu methunaṃ dhammaṃ 
paṭisevati āpatti pārājikassa, bhikkhu akappiyasaññī saññācikāya kuṭiṃ 
karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ 
payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti thullaccayassa, tasmiṃ 
piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa, bhikkhu akappiyasaññī vikāle bhojanaṃ 
bhuñjati āpatti pācittiyassa, bhikkhu akappiyasaññī aññātikāya bhikkhuniyā 
antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā 
paṭiggahetvā bhuñjati āpatti pāṭidesanīyassa. Catutthena 
āpattisamuṭṭhānena imā cha āpattiyo āpajjati.  
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? ―pe― 
Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti?  
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā 
sīlavipattiṃ, siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ chahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā pāṭidesanīyāpattikkhandhena, siyā 
dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi 
samathehi sammanti: siyā sammukhāviyena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 

5. Pañcamena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati? Pañcamena 
āpattisamuṭṭhānena cha āpattiyo āpajjati: Bhikkhu pāpiccho icchāpakato 
asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapati āpatti pārājikassa, 
bhikkhu akappiyasaññī samādiyati:1 ‘kuṭiṃ me karothā ’ti tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ 
payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti thullaccayassa, tasmiṃ 
piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa, bhikkhu akappiyasaññī 
anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vāceti āpatti pācittiyassa, na 
khuṃsetukāmo na vambhetukāmo na maṅkukattukāmo davakamyatā 
hīnena hīnaṃ vadeti āpatti dubbhāsitassa. Pañcamena āpattisamuṭṭhānena 
imā cha āpattiyo āpajjati.  

                                                   
1 samādisati - Ma, Syā.  
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− Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội saṅghādisesa, có thể là 
nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội 
pāṭidesanīya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Là 
sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  
 

4. Do nguồn sanh tội thứ tư vi phạm bao nhiêu loại tội? − Do nguồn sanh 
tội thứ tư vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu thực hiện việc đôi lứa phạm tội 
pārājika; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi tự xin (vật liệu) và xây 
dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều 
chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, 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; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được 
phép, rồi thọ dụng vật thực lúc sái thời phạm tội pācittiya; vị tỳ khưu nghĩ 
rằng không được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ 
tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, rồi thọ dụng 
phạm tội pāṭidesanīya. Do nguồn sanh tội thứ tư vi phạm sáu loại tội này.  
 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ―nt― 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp?  
 

− Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
saṅghādisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, 
có thể là nhóm tội pāṭidesanīya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên 
do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  
 

5. Do nguồn sanh tội thứ năm vi phạm bao nhiêu loại tội? − Do nguồn 
sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu 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 tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi chỉ thị 
rằng: ‘Các người hãy xây dựng cốc liêu cho tôi,’ họ xây dựng cốc liêu cho vị ấy 
ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, 
không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành (vị tỳ khưu) phạm tội 
dukkaṭa; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội saṅghādisesa; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được 
phép, rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu phạm tội 
pācittiya; vị không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh bỉ, không có ý 
định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn rồi nói vị thấp kém theo sự thấp kém 
phạm tội dubbhāsita. Do nguồn sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại tội này.  
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Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? ―pe― 
Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti?  

 
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā 

sīlavipattiṃ, siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ chahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena, siyā 
dubbhāsitāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi 
samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  

 
6. Chaṭṭhena āpattisamuṭṭhānena kati āpattiyo āpajjati? Chaṭṭhena 

āpattisamuṭṭhānena cha āpattiyo āpajjati: Bhikkhu saṃvidahitvā bhaṇḍaṃ 
avaharati āpatti pārājikassa, bhikkhu akappiyasaññī saṃvidahitvā kuṭiṃ 
karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ 
payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti thullaccayassa, tasmiṃ 
piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa, bhikkhu akappiyasaññī paṇītabhojanāni 
attano atthāya viññāpetvā bhuñjati āpatti pācittiyassa, bhikkhu 
akappiyasaññī bhikkhuniyā vosāsantiyā na nivāretvā bhuñjati āpatti 
pāṭidesanīyassa. Chaṭṭhena āpatti samuṭṭhānena imā cha āpattiyo āpajjati.  

 
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? Sattannaṃ 

āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammanti?  

 
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā 

sīlavipattiṃ, siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ chahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, siyā pāṭidesanīyāpattikkhandhena, siyā 
dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi 
samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena cā ti.  
 

Cha āpattisamuṭṭhānānaṃ katāpattivāro niṭṭhito dutiyo.  
 

***** 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ―nt― 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp?  
 

− Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
saṅghādisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, 
có thể là nhóm tội dukkaṭa, có thể là nhóm tội dubbhāsita. Được sanh lên do 
một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  
 

6. Do nguồn sanh tội thứ sáu vi phạm bao nhiêu loại tội? − Do nguồn 
sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu tính toán rồi lấy trộm gói đồ 
phạm tội pārājika; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi sắp xếp và xây 
dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều 
chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, 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; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được 
phép, rồi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, và thọ 
dụng phạm tội pācittiya; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi không 
ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, và thọ thực phạm tội 
pāṭidesanīya. Do nguồn sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội này.  
 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp?  
 

− Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
saṅghādisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, 
có thể là nhóm tội pāṭidesanīya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên 
do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  
 

Dứt phần Bao Nhiêu Tội thuộc Sáu Nguồn Sanh Tội là thứ nhì. 
 

***** 




