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3. ĀPATTISAMUṬṬHĀNAGĀTHĀ  

 
1.  Samuṭṭhānā kāyikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā kati 
pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.  

 
2.  Samuṭṭhānā kāyikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā pañca 
etaṃ te akkhāmi vibhaṅgakovida.  

 
3.  Samuṭṭhānā vācasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā kati 
pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.  

 
4.  Samuṭṭhānā vācasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā catasso 
etaṃ te akkhāmi vibhaṅgakovida.  

 
5.  Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā kati 
pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.  

 
6.  Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā pañca 
etaṃ te akkhāmi vibhaṅgakovida.  

 
7.  Samuṭṭhānā kāyikā mānasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā kati 
pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.  

 
8.  Samuṭṭhānā kāyikā mānasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā cha 
etaṃ te akkhāmi vibhaṅgakovida.  

 
9.  Samuṭṭhānā vācasikā mānasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā kati 
pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.  
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3. BÀI KỆ VỀ NGUỒN SANH TỘI:  

 
1. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân đã được bậc có sự hiểu biết 

vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên vì điều ấy? Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân Tích, tôi 
hỏi, xin ngài hãy nói về điều ấy.  
 

2. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân đã được bậc có sự hiểu biết 
vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có 
năm tội được sanh lên vì điều ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân Tích, tôi trả lời 
câu này cho ngài.  
 

3. Các nguồn sanh tội có liên quan đến khẩu đã được bậc có sự hiểu biết 
vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ấy? Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân Tích, tôi 
hỏi, xin ngài hãy nói về điều ấy.  
 

4. Các nguồn sanh tội có liên quan đến khẩu đã được bậc có sự hiểu biết 
vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có 
bốn tội được sanh lên vì điều ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân Tích, tôi trả lời 
câu này cho ngài.  
 

5. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu đã 
được bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết 
về xuất ly nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ấy? Hỡi vị rành 
rẽ về bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãy nói về điều ấy.  
 

6. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu đã 
được bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết 
về xuất ly nói đến. Có năm tội được sanh lên vì điều ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài.  
 

7. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về 
xuất ly nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ấy? Hỡi vị rành rẽ 
về bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãy nói về điều ấy.  
 

8. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về 
xuất ly nói đến. Có sáu tội được sanh lên vì nhân ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài.  
 

9. Các nguồn sanh tội có liên quan đến khẩu có liên quan đến ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về 
xuất ly nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì điều ấy? Hỡi vị rành rẽ về 
bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãy nói về điều ấy.  
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10.  Samuṭṭhānā vācasikā mānasikā anantadassinā 
akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā cha 
etaṃ te akkhāmi vibhaṅgakovida.  

 
11.  Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā mānasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā kati 
pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.  

 
12.  Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā mānasikā anantadassinā 

akkhātā lokahitena vivekadassinā,  
āpattiyo tena samuṭṭhitā cha 
etaṃ te akkhāmi vibhaṅgakovidā ti.  

 
Āpatti samuṭṭhānagāthā niṭṭhitā tatiyā.  

 
***** 

 
4. VIPATTIPACCAYAVĀRO  

 
1. Sīlavipattipaccayā kati āpattiyo āpajjati? Sīlavipattipaccayā catasso 

āpattiyo āpajjati: Bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ paṭicchādeti āpatti 
pārājikassa, vematikā paṭicchādeti āpatti thullaccayassa, bhikkhu 
saṅghādisesaṃ paṭicchādeti āpatti pācittiyassa, attano duṭṭhullaṃ 
paṭicchādeti āpatti dukkaṭassa. Sīlavipattipaccayā imā cattasso 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 pārājikāpattikkhandhena, siyā 
thullaccayāpattikkhandhena, siyā pācittiyāpattikkhandhena, 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 ca.  
 

2. Ācāravipattipaccayā kati āpattiyo āpajjati? Ācāravipattipaccayā ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: Ācāravipattiṃ paṭicchādeti āpatti dukkaṭassa. 
Ācāravipattipaccayā imaṃ ekaṃ āpattiṃ āpajjati.  
 

Sā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajati? ―pe― Sattannaṃ 
samathānaṃ katīhi samathehi sammati?  
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10. Các nguồn sanh tội có liên quan đến khẩu có liên quan đến ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về 
xuất ly nói đến. Có sáu tội được sanh lên vì điều ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài.  
 

11. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu có 
liên quan đến ý đã được bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế 
gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì 
điều ấy? Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãy nói về điều ấy.  
 

12. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu có 
liên quan đến ý đã được bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thế 
gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có sáu tội được sanh lên vì điều ấy. 
Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài.  
 

Dứt Bài Kệ về Nguồn Sanh Tội là thứ ba. 
 

***** 
 

4. PHẦN DO DUYÊN HƯ HỎNG:  
 

1. Do duyên hư hỏng về giới vi phạm bao nhiêu loại tội? – Do duyên hư 
hỏng về giới vi phạm bốn loại tội: Vị tỳ khưu ni biết mà che giấu tội pārājika 
(của tỳ khưu ni khác) phạm tội pārājika; có sự hoài nghi rồi che giấu phạm 
tội thullaccaya; vị tỳ khưu che giấu tội saṅghādisesa phạm tội pācittiya; vị 
che giấu tội xấu của bản thân phạm tội dukkaṭa. Do duyên hư hỏng về giới 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 bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, 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 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.  
 

2. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm bao nhiêu loại tội? – Do 
duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm một loại tội: Vị che giấu sự hư hỏng về 
hạnh kiểm phạm tội dukkaṭa. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm một 
loại tội này.  
 

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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Sā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajati: ācāravipattiṃ. 
Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ ekena āpattikkhandhena saṅgahītā: 
dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi 
samathehi sammati: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 

 
3. Diṭṭhivipattipaccayā kati āpattiyo āpajjati? Diṭṭhivipattipaccayā dve 

āpattiyo āpajjati: Pāpikāya diṭṭhiyā yāva tatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjati, ñattiyā dukkaṭaṃ,1 kammavācāpariyosāne āpatti 
pācittiyassa. Diṭṭhivipattipaccayā imā dve āpattiyo āpajjati.  
 

 
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? ―pe― 

Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti?  
 

 
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti: Ācāravipattiṃ. 

Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ dvīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā: Siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, 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 ca.  
 

 
4. Ājīvavipattipaccayā kati āpattiyo āpajjati? Ājīvavipattipaccayā cha 

āpattiyo āpajjati: Ājīvahetu ājīvakāraṇā pāpiccho icchāpakato asantaṃ 
abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapati āpatti pārājikassa, ājīvahetu 
ājīvakāraṇā sañcarittaṃ samāpajjati āpatti saṅghādisesassa, ājīvahetu 
ājīvakāraṇā ‘yo te vihāre vasati, so bhikkhu arahā ’ti bhaṇati paṭivijānantassa 
āpatti thullaccayassa, ājīvahetu ājīvakāraṇā bhikkhu paṇītabhojanāni attano 
atthāya viññāpetvā bhuñjati āpatti pācittiyassa, ājīvahetu ājīvakāraṇā 
bhikkhunī paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjati āpatti 
pāṭidesanīyassa, ājīvahetu ājīvakāraṇā sūpaṃ vā odanaṃ vā2 agilāno attano 
atthāya viññāpetvā bhuñjati āpatti dukkaṭassa. Ājīvavipattipaccayā imā cha 
āpattiyo āpajjati.  
 
 

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

                                                   
1 ñattiyā dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi dukkaṭā - Syā.  
2 ājīvahetu ājivakāraṇā bhikkhu sūpaṃ vā odanaṃ vā - Syā.  
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− Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội 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.  

 
3. Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm bao nhiêu loại tội? – Do duyên 

hư hỏng về tri kiến vi phạm hai loại tội: Vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội dukkaṭa; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành 
sự phạm tội pācittiya. Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm hai 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 một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 

hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: 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 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.  

 
4. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm bao nhiêu loại tội? – Do 

duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm sáu loại tội: Vì nguyên nhân nuôi 
mạng vì lý do nuôi mạng, 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; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị thực 
hành việc mai mối phạm tội saṅghādisesa; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý 
do nuôi mạng, 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 phạm tội thullaccaya; 
vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu yêu cầu các loại vật 
thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng phạm tội pācittiya; vì 
nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu ni yêu cầu các loại vật 
thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng phạm tội 
pāṭidesanīya; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu 
không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng 
phạm tội dukkaṭa. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng 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?  
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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 chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato samuṭṭhahanti na vācato na 
cittato, siyā vācato samuṭṭhahanti na kāyato na cittato, siyā kāyato ca vācato 
ca samuṭṭhahanti na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato, siyā kāyato ca 
vācato ca citatto ca samuṭṭhahanti. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
tiṇavatthārakena ca.  
 

Vipattipaccayavāro niṭṭhito catuttho.  
 

***** 

 
5. ADHIKARAṆAPACCAYAVĀRO  

 
1. Vivādādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Vivādādhikaraṇa-

paccayā dve āpattiyo āpajjati: Upasampannaṃ omasati āpatti pācittiyassa, 
anupasampannaṃ omasati āpatti dukkaṭassa. Vivādādhikaraṇapaccayā imā 
dve āpattiyo āpajjati.  
 
 

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

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti: ācāravipattiṃ. 
Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ dvīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhanti: siyā kāyato ca cittato 
ca samuṭṭhahanti na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
kāyato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti. Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi 
sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

2. Anuvādādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Anuvādādhikaraṇa-
paccayā tisso āpattiyo āpajjati: Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena 
anuddhaṃseti āpatti saṅghādisesassa, amūlakena saṅghādisesena 
anuddhaṃseti āpatti pācittiyassa, amūlakāya ācāravipattiyā anuddhaṃseti 
āpatti dukkaṭassa. Anuvādādhikaraṇapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.  
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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 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 sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, 
không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do 
ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
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 Do Duyên Hư Hỏng là thứ tư. 
 

***** 

 
5. PHẦN DO DUYÊN TRANH TỤNG:  

 
1. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? – 

Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: Vị mắng nhiếc 
vị đã tu lên bậc trên phạm tội pācittiya; vị mắng nhiếc người chưa tu lên bậc 
trên phạm tội dukkaṭa. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm 
hai 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 một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do ba 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 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.  
 

2. Do duyên tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm bao nhiêu tội? 
– Do duyên tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba tội: Vị bôi nhọ 
vị tỳ khưu về tội pārājika không có nguyên cớ phạm tội saṅghādisesa; vị bôi 
nhọ vị tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ phạm tội pācittiya; 
vị bôi nhọ vị tỳ khưu với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ phạm 
tội dukkaṭa. Do duyên tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba 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 tīhi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato ca 
cittato ca samuṭṭhahanti na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
kāyato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti. Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi 
sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

3. Āpattādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Āpattādhikaraṇa-
paccayā catasso āpattiyo āpajjati: Bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ 
paṭicchādeti āpatti pārājikassa, vematikā paṭicchādeti āpatti thullaccayassa, 
bhikkhu saṅghādisesaṃ paṭicchādeti āpatti pācittiyassa, ācāravipattiṃ 
paṭicchādeti āpatti dukkaṭassa. Āpattādhikaraṇapaccayā 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 pārājikāpattikkhandhena, siyā 
thullaccayāpattikkhandhena, siyā pācittiyāpattikkhandhena, 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 ca.  
 
 

4. Kiccādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Kiccādhikaraṇapaccayā 
pañca āpattiyo āpajjati: Ukkhittānuvattikā bhikkhunī yāvatatiyaṃ 
samanubhāsanāya nappaṭinissajjati, ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi 
thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti pārājikassa, bhedakānuvattakā 
bhikkhū yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjanti āpatti 
saṅghādisesassa, pāpikāya diṭṭhiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjati āpatti pācittiyassa. Kiccādhikaraṇapaccayā imā pañca 
āpattiyo āpajjati.  
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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 ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội saṅghādisesa, có thể là 
nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do ba nguồn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 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.  
 
 

3. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bao nhiêu tội? – Do 
duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu ni biết mà che 
giấu tội pārājika (của tỳ khưu ni khác) phạm tội pārājika; có sự hoài nghi rồi 
che giấu phạm tội thullaccaya; vị tỳ khưu che giấu tội saṅghādisesa (của vị 
tỳ khưu khác) phạm tội pācittiya; vị che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm 
tội dukkaṭa. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bốn 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 bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, 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 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.  
 
 

4. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm bao nhiêu tội? 
Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni 
là người xu hướng theo kẻ bị phạt án treo không chịu dứt bỏ với lời nhắc nhở 
đến lần thứ ba, 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 pārājika; các tỳ khưu là những người xu hướng theo kẻ chia rẽ (hội 
chúng) không chịu dứt bỏ với lời nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội 
saṅghādisesa; vị không chịu dứt bỏ tà kiến ác với lời nhắc nhở đến lần thứ 
ba phạm tội pācittiya. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm 
năm 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 pañcahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, 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 ca.  

 
Ṭhapetvā satta āpattiyo sattāpattikkhandhe avasesā 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?  

 
Ṭhapetvā satta āpattiyo sattāpattikkhandhe avasesā āpattiyo catunnaṃ 

vipattīnaṃ na katamaṃ vipattiṃ bhajanti, sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ 
na1 katamena āpattikkhandhena saṅgahītā, channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ 
na1 katamena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti, catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na1 
katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ samathānaṃ na katamena samathena 
sammanti. Taṃ kissa hetu? Ṭhapetvā sattāpattikkhandhe natthaññāpattiyo 
ti.  
 

Adhikaraṇapaccayavāro niṭṭhito pañcamo.  
 

Antarapeyyālo2 niṭṭhito.  
 

***** 
 

 
TASSUDDĀNAṂ  

 
 Kati pucchā samuṭṭhānā - katāpatti tatheva ca,  
 samuṭṭhānā vipatti ca - tathādhikaraṇena cā ti.  
 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 PTS potthake tayo ‘na’saddā natthi.  
2 antarapeyyālaṃ - Ma, Sīmu; anantarapeyyālaṃ - Syā, PTS. 
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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 năm 
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. 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.  
 

Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại 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?  
 

− Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại không liên hệ với sự 
hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng, không được tổng hợp vào nhóm tội nào 
trong bảy nhóm tội, không được sanh lên do nguồn sanh tội nào trong sáu 
nguồn sanh tội, không là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, không 
được làm lắng dịu bởi cách dàn xếp nào trong bảy cách dàn xếp. Nguyên 
nhân của điều ấy là gì? − Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội khác 
không có.  
 

Dứt phần Do Duyên Tranh Tụng là thứ năm. 
 

Dứt Sự Trùng Lặp Liên Tục. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Câu hỏi về bao nhiêu, các nguồn sanh (tội), và bao nhiêu tội là tương tợ 
y như thế. (Bài kệ) các nguồn sanh tội, và sự hư hỏng, và tương tợ về sự 
tranh tụng.  
 

--ooOoo-- 




