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EKUTTARIKAṂ 1  
 

EKAKAṂ 2  
 

Āpattikarā dhammā jānitabbā, anāpattikarā dhammā jānitabbā.  
 

Āpatti jānitabbā, anāpatti jānitabbā.  
 

Lahukā āpatti jānitabbā, garukā āpatti jānitabbā.  
 

Sāvasesā āpatti jānitabbā, anavasesā āpatti jānitabbā.  
 

Duṭṭhullā āpatti jānitabbā, aduṭṭhullā āpatti jānitabbā.  
 

Sappaṭikammā āpatti jānitabbā, appaṭikammā āpatti jānitabbā.  
 

Desanāgāminī āpatti jānitabbā, adesanāgāminī āpatti jānitabbā.  
 

Antarāyikā āpatti jānitabbā, anantarāyikā āpatti jānitabbā.  
 

Sāvajjapaññatti āpatti jānitabbā, anavajjapaññatti āpatti jānitabbā.  
 

Kiriyato samuṭṭhitā āpatti jānitabbā, akiriyato samuṭṭhitā āpatti 
jānitabbā, kiriyākiriyato samuṭṭhitā āpatti jānitabbā.  
 

Pubbāpatti jānitabbā, aparāpatti jānitabbā.  
 

Pubbāpattīnaṃ antarāpatti jānitabbā, aparāpattīnaṃ antarāpatti 
jānitabbā.  
 

Desitā gaṇanūpagā āpatti jānitabbā, desitā na gaṇanūpagā āpatti 
jānitabbā.  
 

Paññatti jānitabbā, anupaññatti jānitabbā, anuppannapaññatti jānitabbā.  
 

Sabbattha paññatti jānitabbā, padesapaññatti jānitabbā.  
 

Sādhāraṇapaññatti jānitabbā, asādhāraṇapaññatti jānitabbā.  
 

Ekato paññatti jānitabbā, ubhato paññatti jānitabbā.  
 

Thullavajjā āpatti jānitabbā, athullavajjā āpatti jānitabbā.  

                                                   
1 ekuttarikanaya - Ma; PTS natthi.    2 ekakavāra - Ma; Syā, PTS natthi.  
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TĂNG THEO TỪNG BẬC:  
 

NHÓM MỘT: 
 

Các pháp tạo tội cần phải biết.[a] Các pháp không tạo tội cần phải biết.[b]  
 

Phạm tội cần phải biết. Không phạm tội cần phải biết.  
 

Tội nhẹ cần phải biết. Tội nặng cần phải biết.[c]  
 

Tội còn dư sót cần phải biết. Tội không còn dư sót cần phải biết.[d]  
 

Tội xấu xa cần phải biết. Tội không xấu xa cần phải biết.[e]  
 

Tội có sự sửa chữa được cần phải biết. Tội không có sự sửa chữa được cần 
phải biết.  
 

Tội đưa đến sự sám hối cần phải biết. Tội không đưa đến sự sám hối cần 
phải biết.  
 

Tội có sự chướng ngại cần phải biết. Tội không có sự chướng ngại cần 
phải biết.[f]  
 

Tội là điều quy định do sự chê trách cần phải biết.[g] Tội là điều quy định 
không do sự chê trách cần phải biết.  
 

Tội được sanh lên do làm cần phải biết. Tội được sanh lên do không làm 
cần phải biết. Tội được sanh lên do làm và không làm cần phải biết.[h]  
 

Tội vi phạm đầu tiên cần phải biết. Tội vi phạm đến sau cần phải biết.  
 

Tội kế tiếp của các tội vi phạm đầu tiên cần phải biết. Tội kế tiếp của các 
tội vi phạm đến sau cần phải biết.[i]  
 

Tội đã sám hối được tính đến cần phải biết.[j] Tội đã sám hối không được 
tính đến cần phải biết.[k]  
 

Sự quy định cần phải biết. Sự quy định thêm cần phải biết. Sự quy định 
khi (sự việc) chưa xảy ra cần phải biết.  
 

Sự quy định (áp dụng) cho tất cả mọi nơi cần phải biết. Sự quy định (áp 
dụng) cho khu vực cần phải biết.  
 

Sự quy định chung cần phải biết. Sự quy định riêng cần phải biết.  
 

Sự quy định cho một (hội chúng) cần phải biết. Sự quy định cho cả hai 
(hội chúng) cần phải biết.  
 

Tội là lỗi trầm trọng cần phải biết. Tội là lỗi không trầm trọng cần phải 
biết.[l]  
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Gihīpaṭisaññuttā āpatti jānitabbā, na gihīpaṭisaññuttā āpatti jānitabbā.  
 

Niyatā āpatti jānitabbā, aniyatā āpatti jānitabbā.  
 

Ādikaro puggalo jānitabbo, anādikaro puggalo jānitabbo.  
 

Adhiccāpattiko puggalo jānitabbo, abhiṇhāpattiko puggalo jānitabbo.  
 

Codako puggalo jānitabbo, cuditako puggalo jānitabbo.  
 

Adhammacodako puggalo jānitabbo, adhammacuditako puggalo 
jānitabbo.  
 

Dhammacodako puggalo jānitabbo, dhammacuditako puggalo jānitabbo.  
 

Niyato puggalo jānitabbo, aniyato puggalo jānitabbo.  
 

Bhabbāpattiko1 puggalo jānitabbo, abhabbāpattiko2 puggalo jānitabbo.  
 

Ukkhittako puggalo jānitabbo, anukkhittako puggalo jānitabbo.  
 

Nāsitako puggalo jānitabbo, anāsitako puggalo jānitabbo.  
 

Samānasaṃvāsako puggalo jānitabbo, asamānasaṃvāsako3 puggalo 
jānitabbo.  
 

Ṭhapanaṃ jānitabban ti.  
 

Ekakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Karā āpatti lahukā sāvasesā ca duṭṭhullā,  
paṭikammadesanā ceva4 antarāvajjakiriyā.5  

 
2.  Kiriyākiriyaṃ pubbā6 antarā gaṇanūpagā,  

paññatti anānuppanna7 sabbattha padesasādhāraṇā ca ekato.8  
 

3.  Thullagihīniyatā ca ādi adhicca codakā,9  
adhammadhamma niyato abhabbokkhitta nāsitā,10  
samānaṃ ṭhapanaṃ ceva uddānaṃ ekake11 idan ti.  

 
--ooOoo-- 

 
                                                   
1 abhabbāpattiko - Ma, PTS.  7 paññattānuppannā - Syā. 
2 bhabbāpattiko - Ma, PTS.  8 sabbatthādhāranā ca ekato - Ma;  
3 nānāsaṃvāsako - Syā.      sabbā sādhāraṇe ca ekato - Syā, PTS.    
4 paṭikamma desanā ca - Ma, Syā, PTS. 9 thullagihiniyatā ca ādi adhiccacodako - Ma, PTS;  
5 antarāvajjakiriyaṃ - Ma, PTS.     duṭṭhullā gihiniyatā ca ādianiccacodako - Syā.     
6 kiriyākiriyā pubbā - Syā;    10 abhabbokkhittanāsako - Syā.  
   kiriyākiriya-pubbā - PTS.   11 ekato - Syā.  
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Tội có liên quan đến người tại gia cần phải biết. Tội không có liên quan 
đến người tại gia cần phải biết.  

Tội (có nghiệp) xác định cần phải biết.1 Tội (có nghiệp) không xác định 
cần phải biết.  

Người là vị vi phạm đầu tiên cần phải biết. Người không là vị vi phạm đầu 
tiên cần phải biết.  

Người là vị vi phạm không thường xuyên cần phải biết. Người là vị vi 
phạm thường xuyên cần phải biết.  

Người là vị cáo tội cần phải biết. Người là vị bị buộc tội cần phải biết.  
Người là vị cáo tội sai pháp cần phải biết. Người là vị bị buộc tội sai pháp 

cần phải biết.  
Người là vị cáo tội đúng pháp cần phải biết. Người là vị bị buộc tội đúng 

pháp cần phải biết.  
Người đã được xác định cần phải biết. Người chưa được xác định cần phải 

biết.  
Người là vị có thể phạm tội cần phải biết. Người là vị không thể vi phạm 

tội cần phải biết.2  
Người là vị bị án treo cần phải biết. Người là vị không bị án treo cần phải 

biết.  
Người là vị đã bị trục xuất cần phải biết. Người là vị không bị trục xuất 

cần phải biết.  
Người là vị đồng cộng trú cần phải biết. Người là vị không đồng cộng trú 

cần phải biết.  
Sự đình chỉ cần phải biết.3  

 
Dứt Nhóm Một. 

 
***** 

 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

 
1. Các pháp tạo tội, tội vi phạm, các tội nhẹ, còn dư sót, và xấu xa, sự 

sửa chữa, và luôn cả sự sám hối, có chướng ngại, chê trách, và do làm.  
 

2. Do làm và không làm, (tội vi phạm) đầu tiên, tội kế tiếp, tội đã được 
tính đến, sự quy định, khi chưa xảy ra, tất cả mọi nơi, cho khu vực, (quy 
định) chung, và cho một (hội chúng).  
 

3. Tội trầm trọng, liên quan người tại gia, và đã được xác định, vị đầu 
tiên, không thường xuyên, vị cáo tội, sai pháp và đúng pháp, vị đã được 
xác định, không thể vi phạm, bị án treo, bị trục xuất, đồng cộng trú, và luôn 
cả sự đình chỉ, đây là phần tóm lược cho mỗi một điều.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Tội (có nghiệp) xác định là năm nghiệp vô gián như giết cha, giết mẹ, v.v... (Sđd. 1320).  
2 Người không thể phạm tội là chư Phật Chánh Đẳng Giác và chư Phật Độc Giác (Sđd.). 
3 Là sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha (Sđd. 1321). Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
07, chương IX.  
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 DUKAṂ 1  
 

1. Atthāpatthi saññāvimokkhā, atthāpatti no2 saññāvimokkhā.  
 

Atthāpatti laddhasamāpattikassa, atthāpatti na laddhasamāpattikassa.  
 

Atthāpatti saddhammapaṭisaññuttā, atthāpatti asaddhamma-
paṭisaññuttā.  
 

Atthāpatti saparikkhārapaṭisaññuttā, atthāpatti paraparikkhāra-
paṭisaññuttā.  
 

Atthāpatti sapuggalapaṭisaññuttā, atthāpatti parapuggalapaṭisaññuttā.  
 

Atthi saccaṃ bhaṇanto garukaṃ āpattiṃ āpajjati, atthi saccaṃ bhaṇanto 
lahukaṃ āpattiṃ āpajjati.3  
 

Atthi musā bhaṇanto garukaṃ āpattiṃ āpajjati, atthi musā bhaṇanto 
lahukaṃ āpattiṃ āpajjati.4  
 

Atthāpatti bhūmigato āpajjati no vehāsagato, atthāpatti vehāsagato 
āpajjati no bhūmigato.  
 

Atthāpatti nikkhamanto āpajjati no pavisanto, atthāpatti pavisanto 
āpajjati no nikkhamanto.  
 

Atthāpatti ādiyanto āpajjati, atthāpatti anādiyanto āpajjati.  
 

Atthāpatti samādiyanto āpajjati, atthāpatti na samādiyanto āpajjati.  
 

Atthāpatti karonto āpajjati, atthāpatti na karonto āpajjati.  
 

Atthāpatti dento āpajjati, atthāpatti na dento āpajjati.  
 

Atthāpatti desento āpajjati, atthāpatti na desento āpajjati.5  
 

Atthāpatti paṭigaṇhanto āpajjati, atthāpatti na paṭigaṇhanto āpajjati.  
 

Atthāpatti paribhogena āpajjati, atthāpatti na paribhogena āpajjati.  
 

Atthāpatti rattiṃ āpajjati no divā, atthāpatti divā āpajjati no rattiṃ.  
 

Atthāpatti aruṇugge āpajjati, atthāpatti na aruṇugge āpajjati.  

                                                   
1 dukavāra - Ma; Syā, PTS natthi.  3 musā bhaṇanto lahukaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 na - Syā, PTS.      4 saccaṃ bhaṇanto lahukaṃ - Ma, Syā, 
PTS.  
5 atthāpatti desento āpajjati, atthāpatti na desento āpajjati - Syā, PTS natthi.  
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NHÓM HAI:  
 

1. Có loại tội vị vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vị vi phạm không có 
sự nhận thức.  
 

Có loại tội vi phạm của vị đã đạt sự thành tựu, có loại tội vi phạm của vị 
chưa đạt sự thành tựu.[a]  
 

Có loại tội vi phạm liên quan đến Chánh Pháp,[b] có loại tội vi phạm 
không liên quan đến Chánh Pháp.  
 

Có loại tội vi phạm liên quan đến vật dụng của bản thân, có loại tội vi 
phạm liên quan đến vật dụng của người khác.[c]  
 

Có loại tội vi phạm liên quan đến chính bản thân, có loại tội vi phạm liên 
quan đến người khác.  
 

Có vị trong khi nói sự thật vi phạm tội nặng, có vị trong khi nói sự thật vi 
phạm tội nhẹ.[d]  
 

Có vị trong khi nói lời dối trá vi phạm tội nặng, có vị trong khi nói lời dối 
trá vi phạm tội nhẹ.[e]  
 

Có loại tội vi phạm khi ở trên mặt đất (nhưng) không (vi phạm) ở trên 
khoảng không, có loại tội vi phạm khi ở trên khoảng không (nhưng) không 
(vi phạm) ở trên mặt đất.  
 

Có loại tội vi phạm trong khi đi ra ngoài không (vi phạm) trong khi đi vào, 
có loại tội vi phạm trong khi đi vào không (vi phạm) trong khi đi ra ngoài.[f]  
 

Có loại tội vi phạm trong khi áp dụng, có loại tội vi phạm trong khi không 
áp dụng.[g]  
 

Có loại tội vi phạm trong khi thọ trì, có loại tội vi phạm trong khi không 
thọ trì.[h]  
 

Có loại tội vi phạm trong khi làm, có loại tội vi phạm trong khi không 
làm.  
 

Có loại tội vi phạm trong khi cho, có loại tội vi phạm trong khi không cho.  
 

Có loại tội vi phạm trong khi thuyết giảng, có loại tội vi phạm trong khi 
không thuyết giảng.  
 

Có loại tội vi phạm trong khi thọ lãnh, có loại tội vi phạm trong khi không 
thọ lãnh.  
 

Có loại tội vi phạm do sự thọ dụng, có loại tội vi phạm do sự không thọ 
dụng.  
 

Có loại tội vi phạm ban đêm không (vi phạm) ban ngày, có loại tội vi 
phạm ban ngày không (vi phạm) ban đêm.  
 

Có loại tội vi phạm vào lúc hừng sáng, có loại tội vi phạm không phải vào 
lúc hừng sáng.  
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Atthāpatti chindanto āpajjati, atthāpatti na chindanto āpajjati.  
 

Atthāpatti chādento āpajjati, atthāpatti na chādento āpajjati.  
 

Atthāpatti dhārento āpajjati, atthāpatti na dhārento āpajjati.  
 

2. Dve uposathā: cātuddasiko ca paṇṇarasiko ca.  
 

Dve pavāraṇā: cātuddasiko ca paṇṇarasiko ca.  
 

Dve kammāni: apalokanakammaṃ, ñattikammaṃ. Aparānipi dve 
kammāni: ñattidutiyakammaṃ, ñatticatutthakammaṃ.  
 

Dve kammavatthūni: apalokanakammassa vatthu, ñattikammassa vatthu. 
Aparānipi dve kammavatthūni: ñattidutiyakammassa vatthu, ñatticatuttha-
kammassa vatthu.  
 

Dve kammadosā: apalokanakammassa doso, ñattikammassa doso. 
Aparepi dve kammadosā: ñattidutiyakammassa doso, ñatticatuttha-
kammassa doso.  
 

Dve kammasampattiyo: apalokanakammassa sampatti, ñattikammassa 
sampatti. Aparāpi dve kammasampattiyo: ñattidutiyakammassa sampatti, 
ñatticatutthakammassa sampatti.  
 

Dve nānāsaṃvāsakabhūmiyo: attanāva attānaṃ nānāsaṃvāsakaṃ karoti, 
samaggo vā naṃ saṅgho ukkhipati adassane vā appaṭikamme vā 
appaṭinissagge vā.  
 

Dve samānasaṃvāsakabhūmiyo: attanāva attānaṃ samānasaṃvāsakaṃ 
karoti, samaggo vā naṃ saṅgho ukkhittaṃ osāreti dassane vā paṭikamme vā 
paṭinissagge vā.1  
 

Dve pārājikā: bhikkhūnañca bhikkhunīnañca, dve saṅghādisesā ―pe―, 
dve thullaccayā ―pe―, dve pācittiyā ―pe―, dve pāṭidesanīyā ―pe―, dve 
dukkaṭā ―pe―, dve dubbhāsitā bhikkhūnañca bhikkhunīnañca.  
 

Satta āpattiyo, satta āpattikkhandhā.  
 

Dvīhākārehi saṅgho bhijjati: kammena vā, salākagāhena vā.  
 

3. Dve puggalā na upasampādetabbā: addhānahīno aṅgahīno. Aparepi 
dve puggalā na upasampādetabbā: vatthuvipanno karaṇadukkaṭako. Aparepi 
dve puggalā na upasampādetabbā: aparipūro paripūro2 no ca yācati.  
 

Dvinnaṃ puggalānaṃ nissāya na vatthabbaṃ: alajjissa ca bālassa ca.  

                                                   
1 adassane vā appaṭikamme vā appaṭinissagge vā - Syā, PTS.  2 saparipūro - PTS. 
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Có loại tội vi phạm trong khi cắt đứt, có loại tội vi phạm trong khi không 
cắt đứt.[a]  

Có loại tội vi phạm trong khi che đậy, có loại tội vi phạm trong khi không 
che đậy.[b]  

Có loại tội vi phạm trong khi sử dụng, có loại tội vi phạm trong khi không 
sử dụng.  
 

2. Hai lễ Uposatha: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm.  
Hai lễ Pavāraṇā: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm.  
Hai loại hành sự: Hành sự với lời công bố và hành sự với lời đề nghị. Hai 

loại hành sự khác nữa: Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và hành sự có 
lời đề nghị đến lần thứ tư.  

Hai sự việc của hành sự: Sự việc của hành sự với lời công bố và sự việc của 
hành sự với lời đề nghị. Hai sự việc của hành sự khác nữa: Sự việc của hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự việc của hành sự có lời đề nghị đến lần 
thứ tư.  

Hai sự sai trái của hành sự: Sự sai trái của hành sự với lời công bố và sự 
sai trái của hành sự với lời đề nghị. Hai sự sai trái của hành sự khác nữa: Sự 
sai trái của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự sai trái của hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ tư.  

Hai sự thành tựu của hành sự: Sự thành tựu của hành sự với lời công bố 
và sự thành tựu của hành sự với lời đề nghị. Hai sự thành tựu của hành sự 
khác nữa: Sự thành tựu của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự 
thành tựu của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư.  

Hai nền tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc 
không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo 
vị ấy trong việc không nhìn nhận (tội), hoặc trong việc không sửa chữa (lỗi), 
hoặc trong việc không từ bỏ (tà kiến ác).[c]  

Hai nền tảng của sự đồng cộng trú chung: Tự bản thân thực hiện việc 
đồng cộng trú chung cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi cho 
vị ấy đã bị án treo trong việc nhìn nhận (tội), hoặc trong việc sửa chữa (lỗi), 
hoặc trong việc từ bỏ (tà kiến ác).  

Hai loại tội pārājika: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni. Hai loại tội 
saṅghādisesa: ―nt― Hai loại tội thullaccaya: ―nt― Hai loại tội pācittiya: 
―nt― Hai loại tội pāṭidesanīya: ―nt― Hai loại tội dukkaṭa: ―nt― Hai loại 
tội dubbhāsita: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni.  

Bảy loại tội, bảy nhóm tội.  
Hội chúng bị chia rẽ với hai biểu hiện: bằng hành sự hoặc do sự phân 

phát thẻ.  
 

3. Hai hạng người không nên cho tu lên bậc trên: người chưa đủ hai mươi 
tuổi, người có bàn tay, v.v... bị cắt đứt.1 Hai hạng người khác nữa không nên 
cho tu lên bậc trên: người không thành tựu về thân thể, người đã làm sai trái 
trong hành động.[d] Hai hạng người khác nữa không nên cho tu lên bậc trên: 
người không có đầy đủ (y bát), người có đầy đủ (y bát) nhưng không cầu xin.  

Không nên sống với sự nương nhờ vào hai hạng người: không liêm sỉ và 
ngu dốt.  

                                                   
1 addhānahīno aṅgahīno được ghi nghĩa theo Chú Giải (VinA. vii, 1323).  
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Dvinnaṃ puggalānaṃ nissayo na dātabbo: alajjissa ca lajjino ca na yācati.  
 

Dvinnaṃ puggalānaṃ nissayo dātabbo: bālassa ca lajjissa ca yācati.  
 

Dve puggalā abhabbā āpattiṃ āpajjituṃ: buddhā ca paccekabuddhā ca.  
 

Dve puggalā bhabbā āpattiṃ āpajjituṃ: bhikkhū ca bhikkhuniyo ca.  
 

Dve puggalā abhabbā sañcicca āpattiṃ āpajjituṃ: bhikkhū ca 
bhikkhuniyo ca ariyapuggalā.  
 

Dve puggalā bhabbā sañcicca āpattiṃ āpajjituṃ: bhikkhū ca bhikkhuniyo 
ca puthujjanā. 
 

Dve puggalā abhabbā sañcicca sātisāraṃ vatthuṃ ajjhācarituṃ: bhikkhū 
ca bhikkhuniyo ca ariyapuggalā.  
 

Dve puggalā bhabbā sañcicca sātisāraṃ vatthuṃ ajjhācarituṃ: bhikkhū 
ca bhikkhuniyo ca puthujjanā.  
 

Dve paṭikkosā:1 kāyena vā paṭikkosati, vācāya vā paṭikkosati.  
 

Dve nissāraṇā: atthi puggalo appatto nissāraṇaṃ tañce saṅgho nissāreti, 
ekacco sunissārito, ekacco dunnissārito.  
 

Dve osāraṇā: atthi puggalo appatto osāraṇaṃ tañce saṅgho osāreti, 
ekacco sosārito, ekacco dosārito.  
 

Dve paṭiññā: kāyena vā paṭijānāti, vācāya vā paṭijānāti.  
 

Dve paṭiggahā: kāyena vā paṭigaṇhāti, kāyapaṭibaddhena vā paṭigaṇhāti.  
 

Dve paṭikkhepā: kāyena vā paṭikkhipati vācāya vā paṭikkhipati.  
 

Dve upaghātikā: sikkhūpaghātikā ca bhogūpaghātikā ca.  
 

Dve codanā: kāyena vā codeti, vācāya vā codeti.  
 
 

4. Dve kaṭhinassa paḷibodhā: āvāsapaḷibodho ca cīvarapaḷibodho ca.  
 

Dve kaṭhinassa apaḷibodhā: āvāsa-apaḷibodho ca cīvara-apaḷibodho ca.  
 

Dve cīvarāni: gahapatikañca paṃsukūlikañca.2  
 

Dve pattā: ayopatto mattikāpatto.3  
 

Dve maṇḍalāni: tipumayaṃ sīsamayaṃ.4  

                                                   
1 dve paṭikkosanā - Syā.              3 ayopatto ca mattikāpatto ca - Syā.  
2 paṃsukūlañca - Ma, PTS.             4 tipumayañca sīsamayañca - Syā.   
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Sự nương nhờ không nên ban cho đến hai hạng người: kẻ không liêm sỉ 
và người có liêm sỉ nhưng không cầu xin.  
 

Sự nương nhờ nên ban cho đến hai hạng người: kẻ ngu dốt và người có 
liêm sỉ có cầu xin.  
 

Hai hạng người không thể vi phạm tội: Chư Phật và chư Phật Độc Giác.  
 

Hai hạng người có thể vi phạm tội: các tỳ khưu và các tỳ khưu ni.  
 

Hai hạng người không thể vi phạm tội với sự cố ý: các tỳ khưu và các tỳ 
khưu ni là các thánh nhân.  
 

Hai hạng người có thể phạm tội với sự cố ý: các tỳ khưu và các tỳ khưu ni 
là các phàm nhân.  
 

Hai hạng người không thể cố ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: 
các tỳ khưu và các tỳ khưu ni là các thánh nhân.  
 

Hai hạng người có thể cố ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: các 
tỳ khưu và các tỳ khưu ni là các phàm nhân.  
 

Hai sự phản đối: vị phản đối bằng thân hoặc vị phản đối bằng khẩu.  
 

Hai sự mời ra: có vị không đáng để chịu sự mời ra nhưng nếu hội chúng 
mời vị ấy ra, một vị đã được mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sai.1  
 

Hai sự nhận vào: có vị không đáng để được sự nhận vào nhưng nếu hội 
chúng nhận vào vị ấy, một vị đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận 
vào sai.2  
 

Hai sự nhận biết: vị nhận biết bằng thân hoặc vị nhận biết bằng khẩu.  
 

Hai sự nhận lãnh: vị nhận lãnh bằng thân hoặc vị nhận lãnh bằng vật 
được gắn liền với thân.  
 

Hai sự từ khước: vị từ khước bằng thân hoặc vị từ khước bằng khẩu.  
 

Hai sự gây tổn hại: sự gây tổn hại về việc học tập và sự gây tổn hại về vật 
sở hữu.  
 

Hai sự cáo tội: vị cáo tội bằng thân hoặc là vị cáo tội bằng khẩu.  

 
4. Hai điều vướng bận của Kaṭhina: điều vướng bận về trú xứ và điều 

vướng bận về y.  
 

Hai điều không vướng bận của Kaṭhina: điều không vướng bận về trú xứ 
và điều không vướng bận về y.  
 

Hai loại y: có liên quan đến gia chủ và có liên quan đến vải quăng bỏ.  
 

Hai loại bình bát: bình bát bằng sắt, bình bát bằng đất.  
 

Hai loại vòng (kê bình bát): loại làm bằng kẽm, loại làm bằng chì.  

                                                   
1 Xem Mahāvagga - Đại Phẩm tập 2,  TTPV 05, chương IX, trang 263. 
2 Sđd., trang 265. 
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Dve pattassa adhiṭṭhānā: kāyena vā adhiṭṭheti, vācāya vā adhiṭṭheti.  
 

Dve cīvarassa adhiṭṭhānā: kāyena vā adhiṭṭheti, vācāya vā adhiṭṭheti.  
 

Dve vikappanā: sammukhāvikappanā ca parammukhāvikappanā ca.  
 
 

5. Dve vinayā: bhikkhūnañca bhikkhunīnañca.  
 

Dve venayikā: paññattañca paññattānulomañca.  
 

Dve vinayassa sallekhā: akappiye setughāto, kappiye mattakāritā.  
 

Dvīhākārehi āpattiṃ āpajjati: kāyena vā āpajjati, vācāya vā āpajjati.  
 

Dvīhākārehi āpattiyā vuṭṭhāti: kāyena vā vuṭṭhāti, vācāya vā vuṭṭhāti.  
 

Dve parivāsā: paṭicchannaparivāso apaṭicchannaparivāso.1 Aparepi dve 
parivāsā: suddhantaparivāso samodhānaparivāso.2  
 

Dve mānattā: paṭicchannamānattaṃ apaṭicchannamānattaṃ.3 Aparepi 
dve mānattā: pakkhamānattaṃ samodhānamānattaṃ.4  
 

Dvinnaṃ puggalānaṃ ratticchedo: pārivāsikassa ca mānattacārikassa ca.  
 

Dve anādariyāni: puggala-anādariyañca dhamma-anādariyañca.  
 
 

6. Dve loṇāni: jātimañca kārimañca.5 Aparānipi dve loṇāni: sāmuddaṃ 
kāḷaloṇaṃ.6 Aparānipi dve loṇāni: sindhavaṃ ubbhidaṃ.7 Aparānipi dve 
loṇāni: romakaṃ pakkālakaṃ.8  
 

Dve paribhogā: abbhantaraparibhogo ca bāhiraparibhogo ca.  
 

Dve akkosā: hīno ca akkoso ukkaṭṭho ca akkoso.  
 

Dvīhākārehi pesuññaṃ hoti: piyakamyassa vā bhedādhippā yassa vā.  
 

Dvīhākārehi gaṇabhojanaṃ pasavati: nimantanato vā viññattito vā.  
 
 

7. Dve vassūpanāyikā: purimikā ca pacchimikā ca.  
 

Dve adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.  
 

Dve dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.  

                                                   
1 paṭicchannaparivāso ca apaṭicchannaparivāso ca - Syā.  
2 suddhantaparivāso ca samodhānaparivāso ca - Syā.  
3 paṭicchannamānattañca apaṭicchannamānattañca - Syā.  
4 pakkhamānattañca samodhānamānattañca - Syā. 7 sindhavañca ubbhidañca - Syā.  
5 jātimayañca khārimayañca - Syā.   8 romakañca pakkālakañca - Syā;  
6 sāmuddañca kāḷaloṇañca - Syā.       romakaṃ pakkkālakaṃ - PTS. 
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Hai sự chú nguyện bình bát: vị chú nguyện bằng thân hoặc vị chú nguyện 
bằng khẩu.  

Hai sự chú nguyện y để dùng riêng: vị chú nguyện bằng thân hoặc vị chú 
nguyện bằng khẩu.  

Hai sự chú nguyện để dùng chung: sự chú nguyện để dùng chung có mặt 
và sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt.  

 
5. Hai bộ Luật: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni.  
Hai điều liên quan đến Luật: việc đã được quy định và điều phù hợp với 

việc đã được quy định.  
Hai sự từ khước của Luật: cắt đứt sự nối liền với điều không được phép, 

thực hành có chừng mực trong điều được phép.  
Vi phạm tội với hai biểu hiện: vi phạm bằng thân hoặc vi phạm bằng 

khẩu.  
Thoát khỏi tội với hai biểu hiện: thoát khỏi bằng thân hoặc thoát khỏi 

bằng khẩu.  
Hai hình phạt parivāsa: hình phạt parivāsa có che giấu, hình phạt 

parivāsa không có che giấu. Hai hình phạt parivāsa khác nữa: hình phạt 
parivāsa từ mốc trong sạch, hình phạt parivāsa kết hợp.  

Hai hình phạt mānatta: hình phạt mānatta có che giấu, hình phạt 
mānatta không có che giấu. Hai hình phạt mānatta khác nữa: hình phạt 
mānatta nửa tháng, hình phạt mānatta kết hợp.  

Sự đứt đêm của hai hạng người: của vị hành parivāsa và của vị hành 
mānatta.  

Hai sự không tôn trọng: sự không tôn trọng người và sự không tôn trọng 
Pháp.  

 
6. Hai loại muối: muối tự nhiên và muối tự tạo. Hai loại muối khác nữa: 

muối biển, muối đen. Hai loại muối khác nữa: muối ở đá, muối nấu ăn. Hai 
loại muối khác nữa: muối romakaṃ, muối pakkālakaṃ.  

Hai sự thọ dụng: sự thọ dụng bên trong và sự thọ dụng bên ngoài.1  
Hai sự mắng nhiếc: sự mắng nhiếc thấp kém và sự mắng nhiếc cao quý.2  
Sự đâm thọc với hai biểu hiện: của vị ao ước được thương hoặc là của vị 

có ý định chia rẽ.  
Vật thực dâng chung nhóm được sanh lên với hai biểu hiện: do sự thỉnh 

mời hoặc do sự yêu cầu.  

 
7. Hai thời kỳ vào mùa (an cư) mưa: thời kỳ trước và thời kỳ sau.3  
Hai sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai pháp.  
Hai sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng pháp.4  

                                                   
1 Sự thọ dụng bên trong là sự thọ thực và và sự thọ dụng bên ngoài là việc thoa xức dầu ở 
đầu, tay, chân, v.v... (VinA. vii, 1324). 
2 Điều này và hai điều kế xin xem các điều pācittiya tương ứng 2, 3, 32 (ND). 
3 Xem Mahāvagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương III, trang 347.  
4 Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX. 
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8. Dve puggalā bālā: yo ca anāgataṃ bhāraṃ vahati, yo ca āgataṃ 
bhāraṃ na vahati. Dve puggalā paṇḍitā: yo ca anāgataṃ bhāraṃ na vahati, 
yo ca āgataṃ bhāraṃ vahati.  
 

Aparepi dve puggalā bālā: yo ca akappiye kappiyasaññī, yo ca kappiye 
akappiyasaññī. Dve puggalā paṇḍitā: yo ca akappiye akappiyasaññī, yo ca 
kappiye kappiyasaññī.  
 

Aparepi dve puggalā bālā: yo ca anāpattiyā āpattisaññī, yo ca āpattiyā 
anāpattisaññī. Dve puggalā paṇḍitā: yo ca āpattiyā āpattisaññī, yo ca 
anāpattiyā anāpattisaññī.  
 

Aparepi dve puggalā bālā: yo ca adhamme dhammasaññī, yo ca dhamme 
adhammasaññī. Dve puggalā paṇḍitā: yo ca adhamme adhammasaññī, yo ca 
dhamme dhammasaññī.  
 

Aparepi dve puggalā bālā: yo ca avinaye vinayasaññī, yo ca vinaye 
avinayasaññī. Dve puggalā paṇḍitā: yo ca avinaye avinayasaññī, yo ca vinaye 
vinayasaññī.  
 
 

9. Dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā vaḍḍhanti: yo ca na kukkuccāyitabbaṃ 
kukkuccāyati, yo ca kukkuccāyitabbaṃ na kukkuccāyati. Dvinnaṃ 
puggalānaṃ āsavā na vaḍḍhanti: yo na kukkuccāyitabbaṃ na kukkuccāyati 
yo ca kukkuccāyitabbaṃ kukkuccāyati.   
 

Aparesampi dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā vaḍḍhanti: yo ca akappiye 
kappiyasaññī, yo ca kappiye akappiyasaññī. Dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā na 
vaḍḍhanti: yo ca akappiye akappiyasaññī, yo ca kappiye kappiyasaññī.  
 

Aparesampi dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā vaḍḍhanti: yo ca anāpattiyā 
āpattisaññī, yo ca āpattiyā anāpattisaññī. Dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā na 
vaḍḍhanti: yo ca anāpattiyā anāpattisaññī, yo ca āpattiyā āpattisaññī.  
 

Aparesampi dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā vaḍḍhanti: yo ca adhamme 
dhammasaññī, yo ca dhamme adhammasaññī. Dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā 
na vaḍḍhanti: yo ca adhamme adhammasaññī, yo ca dhamme 
dhammasaññī.  
 

Aparesampi dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā vaḍḍhanti: yo ca avinaye 
vinayasaññī, yo ca vinaye avinayasaññī. Dvinnaṃ puggalānaṃ āsavā na 
vaḍḍhanti: yo ca avinaye avinayasaññī, yo ca vinaye vinayasaññī.  
 

Dukaṃ niṭṭhitaṃ.1  
 

***** 

                                                   
1 dukā niṭṭhitā - Ma, PTS. 
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8. Hai hạng người ngu dốt: vị hành xử trách nhiệm không được yêu cầu 
và vị không hành xử trách nhiệm được yêu cầu. Hai hạng người thông thái: vị 
không hành xử trách nhiệm không được yêu cầu và vị hành xử trách nhiệm 
được yêu cầu.  

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là được phép đối với 
việc không được phép và hạng lầm tưởng là không được phép đối với việc 
được phép. Hai hạng người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là không 
được phép đối với việc không được phép và hạng nhận biết là được phép đối 
với việc được phép.  

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là phạm tội trong việc 
không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội trong việc phạm tội. 
Hai hạng người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là phạm tội trong việc 
phạm tội và hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội.  

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là đúng Pháp đối với 
việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đối với việc đúng Pháp. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là sai Pháp đối với việc sai Pháp 
và hạng nhận biết là đúng Pháp đối với việc đúng Pháp.  

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là đúng Luật đối với 
việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc đúng Luật. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là sai Luật đối với việc sai Luật và 
hạng nhận biết là đúng Luật đối với việc đúng Luật.  
 

9. Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người: hạng hối hận về việc không 
đáng hối hận và hạng không hối hận về việc đáng hối hận. Các lậu hoặc 
không tăng trưởng ở hai hạng người: hạng không hối hận về việc không đáng 
hối hận và hạng hối hận về việc đáng hối hận.  

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
được phép đối với việc không được phép và hạng lầm tưởng là không được 
phép đối với việc được phép. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng 
người khác nữa: hạng nhận biết là không được phép đối với việc không được 
phép và hạng nhận biết là được phép đối với việc được phép.  

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
phạm tội trong việc không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội 
trong việc phạm tội. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác 
nữa: hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội và hạng 
nhận biết là phạm tội trong việc phạm tội.  

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
đúng Pháp đối với việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đối với việc 
đúng Pháp. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng 
nhận biết là sai Pháp đối với việc sai Pháp và hạng nhận biết là đúng Pháp 
đối với việc đúng Pháp.  

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
đúng Luật đối với việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc 
đúng Luật. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng 
nhận biết là sai Luật đối với việc sai Luật và hạng nhận biết là đúng Luật đối 
với việc đúng Luật.  

Dứt Nhóm Hai. 
 

***** 
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TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Saññā laddhā ca saddhammā parikkhārā ca puggalā,  
saccaṃ bhūmi nikkhamanto ādiyanto samādiyaṃ.  

 

2.  Karonto dento gaṇhanto paribhogena ratti ca,  
aruṇā chindaṃ chādento dhārento ca uposathā.  

 

3.  Pavāraṇā kammā parā vatthu aparā dosā ca,  
aparā dve ca sampatti nānā samānameva ca.  

 

4.  Pārājikā saṅghā thullacca1 pācittiyā pāṭidesanī,2  
dukkaṭā dubbhāsitā ceva3 sattāpattikkhandhā ca.  

 

5.  Bhijjati upasampadā tatheva apare duve,  
na vatthabbaṃ na dātabbaṃ abhabbābhabbameva ca.  

 

6.  Sañcicca sātisārā ca paṭikkosā ca nissāraṇā,4  
osāraṇā paṭiññā ca paṭiggahā paṭikkhipā.  

 

7.  Upaghāti codanā ca kaṭhinā ca duve tathā,  
cīvarā pattamaṇḍalā adhiṭṭhānā tatheva dve.5  

 

8.  Vikappanā ca vinayā venayikā ca sallekhā,6  
āpajjati ca vuṭṭhāti parivāsā apare duve.  

 

9.  Dve mānattā apare ca ratticchedo anādari,  
dve loṇā tayo apare paribhogakkosanā ca.7  

 

10.  Pesuñño8 ca gaṇāvassa9ṭhapanā bhārakappiyā,10  
anāpatti adhammadhammā11 vinaye āsave tathā ti.  

 
--ooOoo-- 

 
TIKAṂ  

 
1. Atthāpatti tiṭṭhante bhagavati āpajjati no parinibbute, atthāpatti 

parinibbute bhagavati āpajjati no tiṭṭhante, atthāpatti tiṭṭhantepi bhagavati 
āpajjati parinibbutepi.  
 

Atthāpatti kāle āpajjati no vikāle, atthāpatti vikāle āpajjati no kāle, 
atthāpatti kāle ceva āpajjati vikāle ca.  
 

Atthāpatti rattiṃ āpajjati no divā, atthāpatti divā āpajjati no rattiṃ, 
atthāpatti rattiṃ ceva āpajjati divā ca.  

                                                   
1 pārājisaṅghathullaccaya - Ma;  
   pārāji saṅghā thullaccaṃ - Syā;    6 venayikā salekkhakā - Syā. 
   pārāji saṅghā thullaccayaṃ - PTS.   7 paribhogakkosena ca - Ma, PTS;  
2 pācitti pāṭidesanī - Ma;        paribhogā akkosanā - Syā. 
   pācitti pāṭidesani - PTS.    8 pesuññaṃ - Ma, Syā, PTS. 
3 bhāsitañceva - Syā.     9 ca gaṇā vassaṃ - Syā. 
4 paṭikkosā nissāraṇā - Ma, Syā, PTS.   10 bhārakappiyaṃ - Ma, PTS. 
5 tathā duve - Syā.     11 anāpatti adhamme ca - Syā.  
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Có sự nhận thức, đã đạt được, và (liên quan) Chánh Pháp, vật dụng, 
và con người, sự thật, mặt đất, trong khi đi ra ngoài, trong khi áp dụng, 
trong khi thọ trì.  

2. Trong khi làm, trong khi cho, trong khi thọ lãnh, do thọ dụng, và ban 
đêm, lúc hừng sáng, trong khi cắt đứt, trong khi che đậy, trong khi sử 
dụng, và lễ Uposatha.  

3. Lễ Pavāraṇā, hành sự, và (hai) loại khác nữa, sự việc, (hai) loại khác 
nữa, và sự sai trái, hai điều khác nữa, và sự thành tựu, việc không và đồng 
cộng trú.  

4. Tội pārājika, tội saṅghādisesa, tội thullaccaya, tội pācittiya, tội 
pāṭidesanīya, tội dukkaṭa, và luôn cả tội dubbhāsita, và bảy nhóm tội.  

5. (Hội chúng) bị chia rẽ, việc tu lên bậc trên, tương tợ y như thế là các 
cặp đôi khác nữa, không nên sống, không nên cho, có thể, và không có thể.  

6. Cố ý, và có sự vượt quá chức năng, (hai) sự phản đối, và sự mời ra, 
sự nhận vào, và (hai) sự nhận biết, sự nhận lãnh, sự khước từ.  

7. Vị gây tổn hại, và các sự cáo tội, và hai điều Kaṭhina là tương tợ, (hai 
loại) y, bình bát, và vòng đế, hai điều chú nguyện là tương tợ y như thế.  

8. Sự chú nguyện để dùng chung, và (hai) bộ Luật, các điều liên quan 
Luật, và (hai) sự từ khước, vị vi phạm, và thoát tội, hình phạt pārivāsa, 
thêm hai loại khác nữa. 

9. Hai hình phạt mānatta, và các việc khác, sự đứt đêm, sự không tôn 
trọng, hai loại muối, ba cặp khác nữa, sự thọ dụng, và sự mắng nhiếc.  

10. Sự đâm thọc, và (dâng) chung nhóm, mùa (an cư) mưa, sự đình chỉ, 
trách nhiệm, được cho phép, sự không phạm tội, sai Pháp, và đúng Pháp, 
tương tợ như thế về Luật, và lậu hoặc.  
 

--ooOoo-- 
 

NHÓM BA:  
 

1. Có loại tội vi phạm khi đức Thế Tôn còn hiện tiền, không (vi phạm) khi 
Ngài đã Vô Dư Niết Bàn, có loại tội vi phạm khi đức Thế Tôn đã Vô Dư Niết 
Bàn, không (vi phạm) khi Ngài còn hiện tiền, có loại tội vi phạm ngay khi đức 
Thế Tôn còn hiện tiền luôn cả khi Ngài đã Vô Dư Niết Bàn.1  

Có loại tội vi phạm vào lúc đúng thời không (vi phạm) vào lúc sái thời, có 
loại tội vi phạm vào lúc sái thời không (vi phạm) vào lúc đúng thời, có loại tội 
vi phạm vào lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời.2  

Có loại tội vi phạm vào ban đêm không (vi phạm) vào ban ngày, có loại tội 
vi phạm vào ban ngày không (vi phạm) vào ban đêm, có loại tội vi phạm vào 
ban đêm luôn cả vào ban ngày.3  

                                                   
1 Ví dụ như tội làm đức Phật chảy máu là loại thứ nhất, vấn đề xưng hô vị thâm niên hơn là 
‘āvuso’ và ‘āyasmā’ là loại thứ hai, các tội còn lại là loại thứ ba (VinA. vii, 1324).  
2 Ví dụ như tội ăn thêm thức ăn không phải là còn thừa là loại thứ nhất, ăn sái giờ là loại thứ 
hai, các tội còn lại là loại thứ ba (Sđd.). 
3 Ví dụ như tội ngủ chung nhà là loại thứ nhất, nghỉ ban ngày không đóng cửa lớn là loại thứ 
hai, các tội còn lại là loại thứ ba (Sđd.). 
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Atthāpatthi dasavasso āpajjati no ūnadasavasso, atthāpatti ūnadasavasso 
āpajjati no dasavasso, atthāpatti dasavasso ceva āpajjati ūnadasavasso ca.  
 

Atthāpatti pañcavasso āpajjati no ūnapañcavasso, atthāpatti 
ūnapañcavasso āpajjati no pañcavasso, atthāpatti pañcavasso ceva āpajjati 
ūnapañcavasso ca.   
 

Atthāpatti kusalacitto āpajjati,1 atthāpatti akusalacitto āpajjati,1 atthāpatti 
abyākatacitto āpajjati.  
 

Atthāpatti sukhavedanāsamaṅgī āpajjati, atthāpatti dukkhavedanā-
samaṅgī āpajjati, atthāpatti adukkhamasukhavedanāsamaṅgī āpajjati.  
 

 
2. Tīṇi codanāvatthūni: diṭṭhena sutena parisaṅkāya.  

 

Tayo salākagāhā: gūḷhako vivaṭako sakaṇṇajappako.  
 

Tayo paṭikkhepā: mahicchatā asantuṭṭhitā2 asallekhatā.  
 

Tayo anuññātā: appicchā santuṭṭhitā3 sallekhatā.  
 

Aparepi tayo paṭikkhepā: mahicchatā asantuṭṭhitā amattaññutā.  
 

Tayo anuññātā: appicchatā santuṭṭhitā mattaññutā.  
 

Tisso paññattiyo: paññatti anupaññatti anuppannapaññatti.  
 

Aparāpi tisso paññattiyo: sabbattha paññatti padesapaññatti 
sādhāraṇapaññatti.  
 

Aparāpi tisso paññattiyo: asādhāraṇapaññatti ekato paññatti ubhato 
paññatti.  

 
 

3. Atthāpatti bālo āpajjati no paṇḍito, atthāpatti paṇḍito āpajjati no bālo, 
atthāpatti bālo ceva āpajjati paṇḍito ca.  
 

Atthāpatti kāḷe4 āpajjati no juṇhe, atthāpatti juṇhe āpajjati no kāḷe,4 
atthāpatti kāḷe4 ceva āpajjati juṇhe ca.  
 

Atthi kāḷe4 kappati no juṇhe, atthi juṇhe kappati no kāḷe,4 atthi kāḷe4 ceva 
kappati juṇhe ca.  
 

Atthāpatti hemante āpajjati no gimhe no vasse,5 atthāpatti gimhe āpajjati 
no hemante no vasse,6 atthāpatti vasse āpajjati no gimhe no hemante.7  
 

Atthāpatti saṅgho āpajjati na gaṇo na puggalo, atthāpatti gaṇo āpajjati na 
saṅgho na puggalo, atthāpatti puggalo āpajjati na saṅgho na gaṇo.  

                                                   
1 atthāpatti kusalacitto āpajjati no akusalacitto atthāpatti akusalacitto āpajjati no kusalacitto 
atthāpatti abyākatacitto āpajjati - Syā.    5 no ca gimhe no ca vasse - Syā. 
2 asantuṭṭhatā - Syā.     6 no ca hemante no ca vasse - Syā. 
3 santuṭṭhitā - Syā.     7 no hemante no gimhe - Ma, PTS;  
4 kāle - PTS.        no ca gimhe no ca hemante - Syā. 
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Có loại tội vị mười năm (thâm niên) vi phạm vị kém mười năm không (vi 
phạm), có loại tội vị kém mười năm (thâm niên) vi phạm vị mười năm không 
(vi phạm), có loại tội vị mười năm (thâm niên) luôn cả vị kém mười năm đều 
vi phạm.[a]  

Có loại tội vị năm năm (thâm niên) vi phạm vị kém năm năm không (vi 
phạm), có loại tội vị kém năm năm (thâm niên) vi phạm vị năm năm không 
(vi phạm), có loại tội vị năm năm (thâm niên) luôn cả vị kém năm năm đều vi 
phạm.[b]  

Có loại tội vị vi phạm có tâm thiện, có loại tội vị vi phạm có tâm bất thiện, 
có loại tội vị vi phạm có tâm vô ký.[c]  

Có loại tội vị vi phạm có thọ lạc, có loại tội vị vi phạm có thọ khổ, có loại 
tội vị vi phạm có thọ không khổ không lạc.[d]  

 
2. Ba nền tảng của sự cáo tội: do được thấy, do được nghe, do sự nghi 

ngờ. 
Ba cách phân phát thẻ: lối kín đáo, với sự nói nhỏ vào tai, lối công khai.[e]  
Ba sự khước từ: sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự không từ 

khước.  
Ba sự chấp nhận: sự ham muốn ít, sự tự biết đủ, sự từ khước.  
Ba sự khước từ khác nữa: sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự 

không biết chừng mực.  
Ba sự chấp nhận: sự ham muốn ít, sự tự biết đủ, sự biết chừng mực.  
Ba sự quy định: sự quy định (lần đầu), sự quy định thêm, sự quy định khi 

(sự việc) chưa xảy ra.[f]  
Ba sự quy định khác nữa: sự quy định (áp dụng) cho tất cả mọi nơi, sự 

quy định (áp dụng) cho khu vực, sự quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu 
ni).  

Ba sự quy định khác nữa: sự quy định riêng, sự quy định cho một (hội 
chúng), sự quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni).  

 
3. Có loại tội vị ngu dốt vi phạm vị thông thái không (vi phạm), có loại tội 

vị thông thái vi phạm vị ngu dốt không (vi phạm), có loại tội vị ngu dốt luôn 
cả vị thông thái đều vi phạm.  

Có loại tội vi phạm vào hạ huyền không (vi phạm) vào thượng huyền, có 
loại tội vi phạm vào thượng huyền không (vi phạm) vào hạ huyền, có loại tội 
vi phạm vào hạ huyền luôn cả vào thượng huyền.[g]  

Có việc được phép vào hạ huyền không (được phép) vào thượng huyền, có 
việc được phép vào thượng huyền không (được phép) vào hạ huyền, có việc 
được phép vào hạ huyền luôn cả vào thượng huyền.  

Có loại tội vi phạm vào mùa lạnh không (vi phạm) vào mùa nóng và mùa 
mưa, có loại tội vi phạm vào mùa nóng không (vi phạm) vào mùa lạnh và 
mùa mưa, có loại tội vi phạm vào mùa mưa không (vi phạm) vào mùa nóng 
và mùa lạnh.[h]  

Có loại tội hội chúng vi phạm, nhóm và cá nhân không (vi phạm); có loại 
tội nhóm vi phạm, hội chúng và cá nhân không (vi phạm); có loại tội cá nhân 
vi phạm, hội chúng và nhóm không (vi phạm).[i]  
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Atthi saṅghassa kappati na gaṇassa na puggalassa, atthi gaṇassa kappati 
na saṅghassa na puggalassa, atthi puggalassa kappati na saṅghassa na 
gaṇassa.  
 

Tisso chādanā: vatthuṃ chādeti no āpattiṃ, āpattiṃ chādeti na vatthuṃ, 
vatthuñceva chādeti āpattiñca.  
 

Tisso paṭicchādiyo: jantāgharapaṭicchādi, udakapaṭicchādi 
vatthapaṭicchādi.  
 

Tīṇi paṭicchannāni vahanti no vivaṭāni: mātugāmo paṭicchanno vahati no 
vivaṭo, brāhmaṇānaṃ mantā paṭicchannā vahanti no vivaṭā, micchādiṭṭhi 
paṭicchannā vahati no vivaṭā.   
 

Tīṇi vivaṭāni virocanti no paṭicchannāni: candamaṇḍalaṃ vivaṭaṃ 
virocati no paṭicchannaṃ, suriyamaṇḍalaṃ vivaṭaṃ virocati no 
paṭicchannaṃ, tathāgatappavedito dhammavinayo vivaṭo virocati no 
paṭicchanno.  
 

Tayo senāsanagāhā: purimako pacchimako antarāmuttako.  
 

Atthāpatti gilāno āpajjati no agilāno, atthāpatti agilāno āpajjati no gilāno, 
atthāpatti gilāno ceva āpajjati agilāno ca.  
 
 

4. Tīṇi adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni. Tīṇi dhammikāni 
pātimokkhaṭṭhapanāni.  
 

Tayo parivāsā: paṭicchannaparivāso, apaṭicchannaparivāso, 
suddhantaparivāso.  
 

Tayo mānattā: paṭicchannamānattaṃ, apaṭicchannamānattaṃ, 
pakkhamānattaṃ.  
 

Tayo pārivāsikassa bhikkhuno ratticchedā: sahavāso, vippavāso, 
anārocanā.  
 

Atthāpatti anto āpajjati no bahi, atthāpatti bahi āpajjati no anto, 
atthāpatti anto ceva āpajjati bahi ca.  
 

Atthāpatti antosīmāya āpajjati no bahisīmāya, atthāpatti bahisīmāya 
āpajjati no antosīmāya, atthāpatti antosīmāya ceva āpajjati bahisīmāya ca.  
 

Tīhākārehi āpattiṃ āpajjati: kāyena āpajjati, vācāya āpajjati, kāyena 
vācāya āpajjati. Aparehipi tīhākārehi āpattiṃ āpajjati: saṅghamajjhe, 
gaṇamajjhe, puggalassa santike.  
 

Tīhākārehi āpattiyā vuṭṭhāti: kāyena vuṭṭhāti, vācāya vuṭṭhāti, kāyena 
vācāya vuṭṭhāti. Aparehipi tīhākārehi āpattiyā vuṭṭhāti: saṅghamajjhe, 
gaṇamajjhe, puggalassa santike.  
  

Tīṇi adhammikāni amūḷhavinayassa dānāni. Tīṇi dhammikāni 
amūḷhavinayassa dānāni.  
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Có việc được phép đối với hội chúng, không (được phép) đối với nhóm và 
cá nhân; có việc được phép đối với nhóm, không (được phép) đối với hội 
chúng và cá nhân; có việc được phép đối với cá nhân, không (được phép) đối 
với hội chúng và nhóm.  

Ba sự che giấu: vị che giấu sự việc (nhưng) không (che giấu) tội vi phạm, 
vị che giấu tội vi phạm (nhưng) không (che giấu) sự việc, vị che giấu sự việc 
luôn cả tội vi phạm.  

Ba sự che kín: sự che kín ở trong nhà tắm hơi, sự che kín ở trong nước, sự 
che kín bằng vải vóc.  

Ba việc được vận hành giấu kín không bộc lộ: người nữ hành xử giấu kín 
không bộc lộ, chú thuật của Bà-la-môn được vận hành giấu kín không bộc lộ, 
tà kiến được vận hành giấu kín không bộc lộ.  

Ba việc được chiếu sáng bộc lộ không che giấu: Vầng trăng tròn được rọi 
sáng bộc lộ không che giấu, vầng mặt trời được rọi sáng bộc lộ không che 
giấu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai được rọi sáng bộc lộ 
không che giấu.  

Ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: thời điểm trước, thời điểm sau, thời 
điểm trung gian.[a]  

Có loại tội vị bị bệnh vi phạm vị không bệnh không vi phạm, có loại tội vị 
không bệnh vi phạm vị bị bệnh không vi phạm, có loại tội vị bị bệnh luôn cả 
vị không bệnh vi phạm.[b]  
 

4. Ba sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp. Ba sự đình chỉ giới bổn 
Pātimokkha đúng Pháp.[c]  

Ba hình phạt parivāsa: hình phạt parivāsa có che giấu, hình phạt 
parivāsa không có che giấu, hình phạt parivāsa từ mốc trong sạch.[d]  

Ba hình phạt mānatta: hình phạt mānatta có che giấu, hình phạt 
mānatta không có che giấu, hình phạt mānatta nửa tháng.  

Ba sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành parivāsa: sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo.[e]  

Có loại tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài, có loại tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong, có loại tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài.[f]  

Có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới không (vi phạm) ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên ngoài ranh giới không (vi phạm) ở bên 
trong ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài 
ranh giới.[g]  

Vị vi phạm tội với ba biểu hiện: vị vi phạm do thân, vị vi phạm do khẩu, vị 
vi phạm do thân do khẩu. Vị vi phạm tội với ba biểu hiện khác nữa: vị vi 
phạm tội ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân.  

Vị thoát khỏi tội với ba biểu hiện: vị thoát khỏi (tội) do thân, vị thoát khỏi 
(tội) do khẩu, vị thoát khỏi (tội) do thân do khẩu. Vị thoát khỏi tội với ba 
biểu hiện khác nữa: vị thoát khỏi tội ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự 
hiện diện của cá nhân.  

Ba sự ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng sai Pháp. Ba sự 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đúng Pháp.1  

                                                   
1 Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, các trang 355-357. 
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5. Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho 
tajjanīyakammaṃ kareyya: bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako 
bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo 
anapadāno, gihīsaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi.  

 
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho 
niyassakammaṃ kareyya: bhaṇḍanakārako hoti ―pe― saṅghe 
adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno, gihīsaṃsaṭṭho 
viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi.  
 
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho 
pabbājanīyakammaṃ kareyya: bhaṇḍanakārako hoti ―pe― saṅghe 
adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno, kuladūsako 
hoti pāpasamācāro, dissanti ceva pāpasamācārā suyyanti ca.1  

 
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho 
paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya: bhaṇḍanakārako hoti ―pe― saṅghe 
adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno, gihī2 
akkosati paribhāsati.   

 
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā 
adassane ukkhepanīyakammaṃ kareyya: bhaṇḍanakārako hoti ―pe― 
saṅghe adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno, 
āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ passituṃ.  

 
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ kareyya: bhaṇḍanakārako hoti ―pe― 
saṅghe adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno, 
āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ paṭikātuṃ.  

 
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya: bhaṇḍanakārako hoti 
―pe― saṅghe adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno, 
na icchati pāpikaṃ diṭṭhiṃ paṭinissajjituṃ.  

 
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho āgāḷhāya 
ceteyya: bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako bhassakārako 
saṅghe adhikaraṇakārako, bālo hoti abyatto āpattibahulo anapadāno, 
gihīsaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi.  

                                                   
1 dissanti ceva pāpasamācārā suyyanti ca - iti pāṭho Syā potthake na dissate.  
2 gihiṃ - Syā. 
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5. Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi 
cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, 
thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sống thân cận với 
các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia.1  
 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, ―(như trên)― thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị sống thân cận với các gia chủ bằng những 
giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia.  
 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, ―(như trên)― thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị làm hư hỏng các gia đình và có hành động 
sai trái, những hành động sai trái không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đồn nữa.  
 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, ―(như trên)― thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị mắng nhiếc gièm pha người tại gia.  
 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không 
nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung 
đột, ―(như trên)― thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sau 
khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội.  
 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không 
sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, 
―(như trên)― thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, 
thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sau khi 
phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi.  
 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không từ 
bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, 
―(như trên)― thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, 
thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị không 
muốn từ bỏ tà kiến ác.  
 

Hội chúng nếu muốn có thể nghĩ đến (hành phạt) cứng rắn đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi 
cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, 
thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sống thân cận với 
các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia.  

                                                   
1 Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương I, trang 15.    



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 2             Ekuttarikaṃ 
 

 30

6. Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: alajjī ca 
hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
adhisīle sīlavipanno hoti, ajjhācāre ācāravipanno hoti, atidiṭṭhiyā 
diṭṭhivipanno hoti.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
kāyikena davena samannāgato hoti, vācasikena davena samannāgato hoti, 
kāyikavācasikena davena samannāgato hoti.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
kāyikena anācārena samannāgato hoti, vācasikena anācārena samannāgato 
hoti, kāyikavācasikena anācārena samannāgato hoti.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
kāyikena upaghātikena samannāgato hoti, vācasikena upaghātikena 
samannāgato hoti, kāyikavācasikena upaghātikena samannāgato hoti.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
kāyikena micchājīvena samannāgato hoti, vācasikena micchājīvena 
samannāgato hoti, kāyikavācasikena micchājīvena samannāgato hoti.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
āpattiṃ āpanno kammakato upasampādeti, nissayaṃ deti, sāmaṇeraṃ 
upaṭṭhāpeti.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
yāya āpattiyā saṅghena kammaṃ kataṃ hoti, taṃ āpattiṃ āpajjati, aññaṃ vā 
tādisikaṃ, tato vā pāpiṭṭhataraṃ.  
 

Aparehipi tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ: 
buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, saṅghassa 
avaṇṇaṃ bhāsati.  
 
 

7. Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno saṅghamajjhe uposathaṃ 
ṭhapentassa ‘alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā viggahaṃ, mā 
vivādaṃ ’ti omadditvā saṅghena uposatho kātabbo: alajjī ca hoti, bālo ca 
apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno saṅghamajjhe pavāraṇaṃ 
ṭhapentassa ‘alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ, mā kalahaṃ, mā viggahaṃ, mā 
vivādaṃ ’ti omadditvā1 saṅghena pavāretabbaṃ: alajjī ca hoti, bālo ca 
apakatatto ca.  

                                                   
1 ovaditvā - Sīmu 1, 2.  



Tạng Luật - Tập Yếu 2           Tăng Theo Từng Bậc 
 

 31

6. Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc 
tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về quan điểm thuộc quan điểm cực đoan.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

có sự đùa giỡn bằng thân, có sự đùa giỡn bằng khẩu, có sự đùa giỡn bằng 
thân và khẩu.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

có hành vi sai trái bằng thân, có hành vi sai trái bằng khẩu, có hành vi sai trái 
bằng thân và khẩu.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

có sự gây tổn hại bằng thân, có sự gây tổn hại bằng khẩu, có sự gây tổn hại 
bằng thân và khẩu.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, có sự 
nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

vi phạm tội đã được thực hiện hành sự vẫn ban phép tu lên bậc trên, vẫn ban 
cho phép nương nhờ, vẫn để cho sa di phục vụ.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, 
hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy.  

 
Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 

chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo Pháp, là vị chê bai Hội Chúng.  
 
 

7. Đối với vị tỳ khưu đang đình chỉ lễ Uposatha ở giữa hội chúng là vị có 
ba yếu tố: vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch, hội chúng nên áp chế 
rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh 
luận, sự tranh cãi’ rồi nên tiến hành lễ Uposatha.  

 
Đối với vị tỳ khưu đang đình chỉ lễ Pavāraṇā ở giữa hội chúng là vị có ba 

yếu tố: vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch, hội chúng nên áp chế rằng: 
‘Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi’ rồi nên tiến hành lễ Pavāraṇā.  
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8. Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno na kāci saṅghasammuti 
dātabbā: alajjī ca hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ:1 alajjī ca 
hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgato bhikkhu na kismici paccekaṭṭhāne ṭhapetabbo: 
alajjī ca hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno nissāya na vatthabbaṃ: alajjī ca 
hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno nissayo na dātabbo: alajjī ca hoti, 
bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsakammaṃ2 kārāpentassa 
nālaṃ okāsakammaṃ kātuṃ: alajjī ca hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno savacanīyaṃ nādātabbaṃ:3 alajjī 
ca hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno na vinayo pucchitabbo: alajjī ca 
hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā vinayo na pucchitabbo: alajjī ca 
hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno na vinayo vissajjitabbo: alajjī ca 
hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā vinayo na vissajjitabbo: alajjī ca 
hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno anuyogo na dātabbo: alajjī ca hoti, 
bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ vinayo na sākacchitabbo:4 
alajjī ca hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

Tīhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbo, na nissayo 
dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: alajjī ca hoti, bālo ca, apakatatto ca.  
 

9. Tayo uposathā: cātuddasiko, paṇṇarasiko, sāmaggi-uposatho.5 Aparepi 
tayo uposathā: saṅghe uposatho, gaṇe uposatho, puggale uposatho. Aparepi 
tayo uposathā: suttuddeso uposatho,6 pārisuddhi-uposatho, 
adhiṭṭhānuposatho.  

                                                   
1 saṅgho na voharitabbo - Syā.       4 sākacchātabbo - PTS. 
2 okāsaṃ - Syā.      5 sāmaggī-uposatho - Syā.  
3 na dātabbaṃ - PTS, Sīmu 1, 2.    6 suttuddeso - Syā. 
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8. Không nên ban cho bất cứ sự đồng ý nào của hội chúng đến vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch.  
 

Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên phát biểu đến hội chúng.  
 

Không nên sắp xếp cho vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và 
không trong sạch ở bất cứ chỗ nào riêng biệt.  
 

Không nên sống nương nhờ vào vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, 
ngu dốt, và không trong sạch.  
 

Phép nương nhờ không nên ban cho đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạchh.  

 
Việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ khưu 

có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch.  
 

Không nên nghe theo lời khuyên bảo của vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch.  
 

Không nên hỏi về Luật (ở) vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu 
dốt, và không trong sạch.  
 

Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên hỏi về Luật.  
 

Không nên trả lời về Luật đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu 
dốt, và không trong sạchh.  
 

Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên trả lời về Luật.  
 

Không nên ban cho sự thẩm vấn (về Luật) đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: là 
vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch.  
 

Không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, 
ngu dốt, và không trong sạch.  
 

Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên để cho sa di phục vụ.  
 

9. Ba lễ Uposatha: lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Uposatha hợp 
nhất. Ba lễ Uposatha khác nữa: lễ Uposatha ở hội chúng, lễ Uposatha ở 
nhóm, lễ Uposatha ở cá nhân. Ba lễ Uposatha khác nữa: lễ Uposatha với sự 
đọc tụng, lễ Uposatha với lời bày tỏ sự trong sạch, lễ Uposatha với sự chú 
nguyện.  
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Tisso pavāraṇā: cātuddasikā, paṇṇarasikā, sāmaggipavāraṇā.1 Aparāpi 
tisso pavāraṇā: saṅghe pavāraṇā, gaṇe pavāraṇā, puggale pavāraṇā. Aparāpi 
tisso pavāraṇā: tevācikā pavāraṇā, dvevācikā pavāraṇā, samānavassikā 
pavāraṇā.  
 

10. Tayo āpāyikā nerayikā idamappahāya: yo ca abrahmacārī 
brahmacārīpaṭiñño, yo ca suddhaṃ brahmacāriṃ2 parisuddhaṃ 
brahmacariyaṃ3 carantaṃ amūlakena abrahmacariyena4 anuddhaṃseti, yo 
cāyaṃ evaṃvādī evaṃdiṭṭhi: ‘Natthi kāmesu doso’ti so kāmesu pātavyataṃ 
āpajjati.  
 

11. Tīṇi akusalamūlāni: lobho akusalamūlaṃ, doso akusalamūlaṃ, moho 
akusalamūlaṃ. Tīṇi kusalamūlāni: alobho kusalamūlaṃ, adoso 
kusalamūlaṃ, amoho kusalamūlaṃ.  
 

Tīṇi duccaritāni: kāyaduccaritaṃ, vacīduccaritaṃ, manoduccaritaṃ. Tīṇi 
sucaritāni: kāyasucaritaṃ, vacīsucaritaṃ, manosucaritaṃ.  
 

12. Tayo atthavase paṭicca bhagavatā kulesu tikabhojanaṃ paññattaṃ: 
dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya pesalānaṃ bhikkhūnaṃ 
phāsuvihārāya, mā pāpicchā pakkhaṃ nissāya saṅghaṃ bhindeyyuṃ5 
kulānuddayatāya ca.  
 

Tīhi asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho: pāpicchatā, pāpamittatā, oramattakena 
visesādhigamena antarāvosānaṃ āpādi.  
 

13. Tisso sammutiyo:6 daṇḍasammuti,7 sikkāsammuti,7 daṇḍasikkā 
sammuti.7  
 

Tisso pādukā dhuvaṭṭhāniyā8 asaṅkamanīyā: vaccapādukā, 
passāvapādukā, ācamanapādukā.  
 

Tisso pādaghaṃsaniyo: sakkharā, kaṭhalā, samuddapheṇako ti.9  
 

Tikaṃ niṭṭhitaṃ.10  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Tiṭṭhante kāle rattiṃ ca dasa pañca kusalena,11  
vedanā codanā vatthu salākā dve paṭikkhipā.  

 
2.  Paññatti apare dve ca bālo kāḷe ca kappati,  

hemante saṅgho saṅghassa chādanā ca paṭicchādi.12  
 

                                                   
1 sāmaggīpavāraṇā - Syā. 
2 asuddhabrahmacārī - PTS, Sīmu 1.   7 osammati - Syā. 
3 parisuddhabrahmacariyaṃ - Ma, PTS;    8 dhuvaṭṭhānikā - Ma. 
   suddhaṃ brahmacariyaṃ - Syā.    9 samuddapheṇakā ti - Syā.  
4 brahmacariyena - Sīmu 1.    10 tikā niṭṭhitā - PTS. 
5 saṅghaṃ bhindeyyun’ti - Ma.    11 pañca ca kusalā - Syā. 
6 tisso sammatiyo - Syā.     12 paṭicchadi - Syā. 
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Ba lễ Pavāraṇā: lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Pavāraṇā hợp 
nhất. Ba lễ Pavāraṇā khác nữa: lễ Pavāraṇā ở hội chúng, lễ Pavāraṇā ở 
nhóm, lễ Pavāraṇā ở cá nhân. Ba lễ Pavāraṇā khác nữa: lễ Pavāraṇā với ba 
lần đọc, lễ Pavāraṇā với hai lần đọc, lễ Pavāraṇā với (các vị) đồng năm tu 
(đọc một lượt).  

10. Ba kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, không thể thoát khỏi 
điều này: là kẻ nào không có Phạm hạnh tỏ vẻ là người hành Phạm hạnh; là 
kẻ nào bôi nhọ vị có Phạm hạnh trong sạch đang thực hành Phạm hạnh hoàn 
toàn trong sạch với việc phi Phạm hạnh không nguyên cớ; và là kẻ nào nói 
như vầy có quan điểm như vầy về điều này: ‘Không có sái quấy trong các dục’ 
rồi kẻ ấy lao vào say đắm trong các dục.  

11. Ba nguồn gốc bất thiện: tham là nguồn gốc bất thiện, sân là nguồn gốc 
bất thiện, si là nguồn gốc bất thiện. Ba nguồn gốc thiện: vô tham là nguồn 
gốc thiện, vô sân là nguồn gốc thiện, vô si là nguồn gốc thiện.  

Ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Ba thiện hạnh: thân 
thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh.  

12. Đức Thế Tôn quy định bữa ăn của nhóm ba (tỳ khưu) ở các gia đình vì 
ba điều lợi ích: nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú 
của các tỳ khưu hiền thiện, và vì lòng thương tưởng các gia đình rằng: ‘Chớ 
để những kẻ có ước muốn xấu xa nương tựa vào phe nhóm để chia rẽ hội 
chúng.’1  

Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi ba điều không đúng chánh 
Pháp là: ước muốn xấu xa, bạn hữu xấu xa, đã dừng lại ở giữa pháp thiền và 
pháp siêu thế (nên trở thành) kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị 
đọa trọn kiếp, không thể khác được.  

13. Ba sự đồng ý: sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy, sự đồng ý về (việc sử 
dụng) dây, sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây.2  

Ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thể mang đi (nơi khác) là: giày ở 
nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, giày ở chỗ súc miệng.3  

Ba vật chà chân: cát, sỏi, và đá bọt biển.4  
 

Dứt Nhóm Ba.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 
1. Trong khi còn hiện tiền, hợp thời, và ban đêm, mười (năm), năm 

(năm), với (tâm) thiện, (ba) cảm thọ, (ba) nền tảng của sự cáo tội, (ba) loại 
thẻ, hai sự khước từ.  
 

2. Sự quy định, và hai nhóm khác nữa, vị ngu dốt, lúc hạ huyền, và 
được phép, vào mùa lạnh, hội chúng, thuộc hội chúng, việc che giấu, và che 
kín.  

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 32 về vật thực dâng chung nhóm. 
2 Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, các trang 79-83. 
3 Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương V, trang 499 
4 Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, trang 75. 
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3.  Paṭicchannā vivaṭā ca senāsanagilāyanā,  
pātimokkhaṃ parivāsaṃ1 mānattā pārivāsikā.  

 
4.  Anto ante ca sīmāya āpajjati punāpare,  

vuṭṭhāti apare ceva amūḷhavinayā duve.  
 

5.  Tajjanīyā niyassā ca pabbājapaṭisāraṇī,2  
adassanāpaṭikamme anissagge va3 diṭṭhiyā.  

 
6.  Āgāḷhakammādhisīle davānācāraghātikā,  

ājīvāpannā tādisikā avaṇṇuposathena ca.  
 

7.  Pavāraṇā sammuti ca4 vohārapaccekena5 ca, 
na vatthabbaṃ na dātabbaṃ okāsaṃ na kare tathā.  

 
8.  Na kare savacanīyaṃ na pucchitabbakā duve,  

na vissajje duve ceva anuyogampi no dade.  
 

9.  Sākacchā upasampadā nissayasāmaṇerā ca,6  
uposathā tikā7 tīṇi pavāraṇā tikā tayo.  

 
10.  Āpāyikā akusalā kusalā caritā duve,8  

tikabhojanasaddhamme sammuti pādukena ca,  
pādaghaṃsanikā ceva udānaṃ tikake idan ti.  

 
--ooOoo-- 

 
CATUKKAṂ 

 
1. Atthāpatti sakavācāya āpajjati, paravācāya vuṭṭhāti. Atthāpatti 

paravācāya āpajjati, sakavācāya vuṭṭhāti. Atthāpatti sakavācāya āpajjati, 
sakavācāya vuṭṭhāti. Atthāpatti paravācāya āpajjati, paravācāya vuṭṭhāti.  
 

Atthāpatti kāyena āpajjati, vācāya vuṭṭhāti. Atthāpatti vācāya āpajjati, 
kāyena vuṭṭhāti. Atthāpatti kāyena āpajjati, kāyena vuṭṭhāti. Atthāpatti 
vācāya āpajjati, vācāya vuṭṭhāti.  
 

Atthāpatti pasutto āpajjati, paṭibuddho vuṭṭhāti. Atthāpatti paṭibuddho 
āpajjati, pasutto vuṭṭhāti. Atthāpatti pasutto āpajjati, pasutto vuṭṭhāti. 
Atthāpatti paṭibuddho āpajjati, paṭibuddho vuṭṭhāti.  
 

Atthāpatti acittako āpajjati, sacittako vuṭṭhāti. Atthāpatti sacittako 
āpajjati, acittako vuṭṭhāti. Atthāpatti acittako āpajjati, acittako vuṭṭhāti. 
Atthāpatti sacittako āpajjati, sacittako vuṭṭhāti.  

                                                   
1 pātimokkhaparivāsā - Syā.     5 vohārapaccakena - Syā. 
2 pabbājaniya-paṭisāraṇi - PTS.    6 nissāya sāmaṇera ca - Syā.  
3 anissagge ca - Ma, Syā; anissaggī ca - Sīmu.  7 uposathatikā - Ma, Syā. 
4 sammati ca - Syā.      8 caritena ca - Syā. 
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3. Được giấu kín, và không bộc lộ, chỗ ngụ, việc bị bệnh, giới bổn 
Pātimokkha, hình phạt parivāsa, hình phạt mānatta, các vị hành parivāsa. 
 

4. Bên trong, và ở trong ranh giới, vị vi phạm, các cách khác nữa, vị 
thoát tội, và luôn cả các cách khác, hai cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng.  
 

5. (Hành sự) khiển trách, và chỉ dạy, xua đuổi, và hòa giải, về (án treo) 
không nhìn nhận tội, không sửa chữa, và không từ bỏ tà kiến.  
 

6. (Hành phạt) cứng rắn, hành sự, về tăng thượng giới, đùa giỡn, (có 
hành vi) sai trái, gây tổn hại, nuôi mạng, tái phạm tội tương tợ, chê bai, và 
với lễ Uposatha.  
 

7. Lễ Pavāraṇā, và sự đồng ý, sự phát biểu, và với chỗ riêng biệt, không 
nên sống, không nên cho, không nên thỉnh ý là tương tợ.  
 

8. Không nên ban lời khuyên bảo, không nên thẩm vấn có hai, và luôn 
cả không nên trả lời có hai, cũng không nên cho thẩm vấn.  
 

9. Các sự thảo luận, việc tu lên bậc trên, sự nương nhờ, và với vị sa di, 
nhóm ba về lễ Uposatha, nhóm ba về lễ Pavāraṇā.  
 

10. (Ba) kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, (các nguồn gốc) bất thiện, (các 
nguồn gốc) thiện, hai nhóm về các hành vi, bữa ăn của nhóm ba, không 
phải Chánh Pháp, sự đồng ý, và với giày, và luôn cả vật chà chân, đây là 
sự tóm tắt về nhóm ba.  
 

--ooOoo-- 
 

NHÓM BỐN:  
 

1. Có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát khỏi (tội) do lời nói 
của người khác; có loại tội vi phạm do lời nói của người khác, thoát khỏi (tội) 
do lời nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát 
khỏi (tội) do lời nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của người 
khác, thoát khỏi (tội) do lời nói của người khác.[a]  
 

Có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi (tội) do khẩu, có loại tội vi phạm 
do khẩu thoát khỏi (tội) do thân,[b] có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi 
(tội) do thân, có loại tội vi phạm do khẩu thoát khỏi (tội) do khẩu.  
 

Có loại tội vi phạm khi ngủ thoát khỏi (tội) khi thức, có loại tội vi phạm 
khi thức thoát khỏi (tội) khi ngủ, có loại tội vi phạm khi ngủ thoát khỏi (tội) 
khi ngủ, có loại tội vi phạm khi thức thoát khỏi (tội) khi thức.  
 

Có loại tội vi phạm vô ý thức thoát khỏi (tội) có ý thức, có loại tội vi phạm 
có ý thức thoát khỏi (tội) vô ý thức, có loại tội vi phạm vô ý thức thoát khỏi 
(tội) vô ý thức, có loại tội vi phạm có ý thức thoát khỏi (tội) có ý thức.[c]  




