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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]  
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Atthāpatti āpajjanto deseti, desento āpajjati. Atthāpatti āpajjanto 
vuṭṭhāti, vuṭṭhahanto āpajjati.  
 

Atthāpatti kammena āpajjati, akammena vuṭṭhāti. Atthāpatti akammena 
āpajjati, kammena vuṭṭhāti. Atthāpatti kammena āpajjati, kammena vuṭṭhāti. 
Atthāpatti akammena āpajjati, akammena vuṭṭhāti.  

 
2. Cattāro anariyavohārā: adiṭṭhe diṭṭhavāditā, asute sutavāditā, amute 

mutavāditā, aviññāte viññātavāditā.  
 

Cattāro ariyavohārā: adiṭṭhe adiṭṭhavāditā, asute asutavāditā, amute 
amutavāditā, aviññāte viññātavāditā.  
 

Aparepi cattāro anariyavohārā: diṭṭhe adiṭṭhavāditā, sute asutavāditā, 
mute amutavāditā, viññāte aviññātavāditā.  
 

Cattāro ariyavohārā: diṭṭhe diṭṭhavāditā, sute sutavāditā, mute 
mutavāditā, viññāte viññātavāditā.  

 
3. Cattāro pārājikā bhikkhūnaṃ bhikkhunīhi sādhāraṇā, cattāro pārājikā 

bhikkhunīnaṃ bhikkhūhi asādhāraṇā.  
 

Cattāro parikkhārā: atthi parikkhāro rakkhitabbo gopetabbo 
mamāyitabbo paribhuñjitabbo, atthi parikkhāro rakkhitabbo gopetabbo 
mamāyitabbo na paribhuñjitabbo,1 atthi parikkhāro rakkhitabbo gopetabbo 
na mamāyitabbo na paribhuñjitabbo, atthi parikkhāro na rakkhitabbo na 
gopetabbo na mamāyitabbo na paribhuñjitabbo.  
 

Atthāpatti sammukhā āpajjati, parammukhā vuṭṭhāti. Atthāpatti 
parammukhā āpajjati, sammukhā vuṭṭhāti. Atthāpatti sammukhā āpajjati 
sammukhā vuṭṭhāti. Atthāpatti parammukhā āpajjati, parammukhā vuṭṭhāti.  
 

Atthāpatti ajānanto āpajjati, jānanto vuṭṭhāti. Atthāpatti jānanto āpajjati, 
ajānanto vuṭṭhāti. Atthāpatti ajānanto āpajjati, ajānanto vuṭṭhāti.2 Atthāpatti 
jānanto āpajjati jānanto vuṭṭhāti.3  

 
4. Catuhākārehi āpattiṃ āpajjati: kāyena āpajjati, vācāya āpajjati, kāyena 

vācāya āpajjati, kammavācāya āpajjati. Aparehipi catuhākārehi āpattiṃ 
āpajjati: saṅghamajjhe, gaṇamajjhe, puggalassa santike, liṅgapātubhāvena.  
 

Catuhākārehi āpattiyā vuṭṭhāti: kāyena vuṭṭhāti, vācāya vuṭṭhāti, kāyena 
vācāya vuṭṭhāti, kammavācāya vuṭṭhāti.  

                                                   
1 na mamāyitabbo paribhuñjitabbo - Syā.  
2 jānanto āpajjati jānanto vuṭṭhāti - Syā.   3 ajānanto āpajjati ajānanto vuṭṭhāti - Syā. 
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Có loại tội trong lúc vi phạm thì sám hối, trong lúc sám hối thì vi phạm, 
có loại tội trong lúc vi phạm thì thoát khỏi (tội), trong lúc thoát khỏi (tội) thì 
vi phạm.[a]  
 

Có loại tội vi phạm do hành sự (của hội chúng) thoát khỏi (tội) không do 
hành sự (của hội chúng), có loại tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi 
(tội) do hành sự, có loại tội vi phạm do hành sự thoát khỏi (tội) do hành sự, 
có loại tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi (tội) không do hành sự.[b]  
 

2. Bốn sự phát biểu không thánh thiện:[c] không thấy nói đã thấy, không 
nghe nói đã nghe, không cảm giác nói đã cảm giác, không nhận thức nói đã 
nhận thức.  
 

Bốn sự phát biểu thánh thiện: không thấy nói không thấy, không nghe nói 
không nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không nhận thức nói không 
nhận thức.  
 

Bốn sự phát biểu không thánh thiện khác nữa: đã thấy nói không thấy, đã 
nghe nói không nghe, đã cảm giác nói không cảm giác, đã nhận thức nói 
không nhận thức.  
 

Bốn sự phát biểu thánh thiện khác nữa: đã thấy nói đã thấy, đã nghe nói 
đã nghe, đã cảm giác nói đã cảm giác, đã nhận thức nói đã nhận thức.  
 

3. Bốn điều pārājika của các tỳ khưu là chung với (có liên quan đến) các 
tỳ khưu ni. Bốn điều pārājika của các tỳ khưu ni là không chung với (không 
có liên quan đến) các tỳ khưu.  
 

Bốn loại vật dụng: có loại vật dụng nên được bảo quản, nên được gìn giữ, 
nên xem là của mình, nên được sử dụng; có loại vật dụng nên được bảo quản, 
nên được gìn giữ, nên xem là của mình, không nên được sử dụng; có loại vật 
dụng nên được bảo quản, nên được gìn giữ, không nên xem là của mình, 
không nên được sử dụng; có loại vật dụng không nên được bảo quản, không 
nên được gìn giữ, không nên xem là của mình, không nên được sử dụng.[d]  
 

Có loại tội vi phạm với sự hiện diện, thoát khỏi (tội) với sự vắng mặt; có 
loại tội vi phạm với sự vắng mặt, thoát khỏi (tội) với sự hiện diện; có loại tội 
vi phạm với sự hiện diện, thoát khỏi (tội) với sự hiện diện; có loại tội vi phạm 
với sự vắng mặt, thoát khỏi (tội) với sự vắng mặt.[e]  
 

Có loại tội vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi (tội) trong khi biết; có 
loại tội vi phạm trong khi biết, thoát khỏi (tội) trong khi không biết; có loại 
tội vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi (tội) trong khi không biết; có loại 
tội vi phạm trong khi biết, thoát khỏi (tội) trong khi biết.[f]  
 

4. Vị vi phạm tội với bốn cách biểu hiện: vi phạm do thân, vi phạm do 
khẩu, vi phạm do thân do khẩu, vi phạm do tuyên ngôn hành sự. Vị vi phạm 
tội với bốn cách biểu hiện khác nữa: ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự 
hiện diện của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính.[g]  
 

Vị thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện: thoát khỏi (tội) do thân, thoát 
khỏi (tội) do khẩu, thoát khỏi (tội) do thân do khẩu, thoát khỏi (tội) do tuyên 
ngôn hành sự.  
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Aparehipi catuhākārehi āpattiyā vuṭṭhāti: saṅghamajjhe, gaṇamajjhe, 
puggalassa santike, liṅgapātubhāvena. Sahapaṭilābhena purimaṃ jahāti, 
pacchime patiṭṭhāti, viññattiyo paṭippassambhanti, paññattiyo1 nirujjhanti. 
Sahapaṭilābhena pacchimaṃ jahāti, purime patiṭṭhāti, viññattiyo 
paṭippassambhanti, paññattiyo nirujjhanti.  
 

5. Catasso codanā: sīlavipattiyā codeti, ācāravipattiyā codeti, 
diṭṭhivipattiyā codeti, ājīvavipattiyā codeti.  
 

Cattāro parivāsā: paṭicchannaparivāso, apaṭicchannaparivāso, 
suddhantaparivāso, samodhānaparivāso.  
 

Cattāri mānattāni:2 paṭicchannamānattaṃ, apaṭicchannamānattaṃ, 
pakkhamānattaṃ, samodhānamānattaṃ.  
 

Cattāro mānattacārikassa bhikkhuno ratticchedā: sahavāso, vippavāso, 
anārocanā, ūne gaṇe carati.  
 

Cattāro sāmukkaṃsā.  
 

6. Cattāro paṭiggahitaparibhogā: yāvakālikaṃ, yāmakālikaṃ, 
sattāhakālikaṃ, yāvajīvikaṃ.  
 

Cattāri mahāvikaṭāni: gūtho, muttaṃ, chārikā, mattikā.  
 

Cattāri kammāni: apalokanakammaṃ, ñattikammaṃ, ñattidutiya-
kammaṃ, ñatticatutthakammaṃ.  
 

Aparānipi cattāri kammāni: adhammena vaggakammaṃ, adhammena 
samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ dhammena samagga-
kammaṃ.  
 

Catasso vipattiyo: sīlavipatti, ācāravipatti, diṭṭhivipatti, ājīvavipatti.  
 

Cattāri adhikaraṇāni: vivādādhikaraṇaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ, 
āpattādhikaraṇaṃ, kiccādhikaraṇaṃ.  
 

Cattāro parisadūsanā: bhikkhu dussīlo pāpadhammo parisadūsano, 
bhikkhunī dussīlā pāpadhammā parisadūsanā, upāsako dussīlo 
pāpadhammo parisadūsano, upāsikā dussīlā pāpadhammā parisadūsanā.  
 

Cattāro parisasobhanā:3 bhikkhu sīlavā kalyāṇadhammo parisasobhano,3 
bhikkhunī sīlavatī kalyāṇadhammā parisasobhanā,3 upāsako sīlavā 
kalyāṇadhammo parisasobhano,3 upāsikā sīlavatī kalyāṇadhammā 
parisasobhanā.3  

                                                   
1 paṇṇattiyo - Ma, Syā, PTS. 
2 cattāro mānattā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 2.  3 parisasobhaṇo - Syā, PTS. 
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Vị thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện khác nữa: ở giữa hội chúng, ở 
giữa nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính.[a] 
Với sự đạt được, vị (ấy) từ bỏ (giới tính) trước đây, được xác định trong (giới 
tính) sau này, các sự yêu cầu được thâu hồi, các điều quy định được hủy bỏ. 
Với sự đạt được, vị (ấy) từ bỏ (giới tính) sau này, được xác định trong (giới 
tính) trước đây, các sự yêu cầu được thâu hồi, các điều quy định được hủy bỏ.  
 

5. Bốn sự cáo tội: vị cáo tội với sự hư hỏng về giới, vị cáo tội với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, vị cáo tội với sự hư hỏng về quan điểm, vị cáo tội với sự 
hư hỏng về nuôi mạng.  
 

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

Bốn hình phạt mānatta: hình phạt mānatta có che giấu, hình phạt 
mānatta không có che giấu, hình phạt mānatta nửa tháng, hình phạt 
mānatta kết hợp.  
 

Bốn sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành mānatta: sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo, vị thực hành ở nhóm không đủ (tỳ khưu).[b]  
 

Bốn pháp dung hòa.[c]  
 

6. Bốn vật dụng được thọ lãnh: vật dùng đến hết ngọ, vật dùng đến hết 
đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng đến suốt đời.  
 

Bốn vật dơ có tính quan trọng là: phân, nước tiểu, tro, và đất sét.[d]  
 

Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư.  
 

Bốn loại hành sự khác nữa: hành sự theo nhóm sai pháp, hành sự hợp 
nhất sai pháp, hành sự theo nhóm sai pháp, hành sự hợp nhất đúng pháp.[e]  
 

Bốn sự hư hỏng: sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh kiểm, sự hư hỏng 
về quan điểm, sự hư hỏng về sự nuôi mạng.  
 

Bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ.[g]  
 

Bốn điều làm ô uế tập thể: vị tỳ khưu giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm 
ô uế tập thể, vị tỳ khưu ni giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể, vị 
nam cư sĩ giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể, vị nữ cư sĩ giới 
hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể.  
 

Bốn điều làm rạng rỡ tập thể: vị tỳ khưu có giới có thiện pháp là điều làm 
rạng rỡ tập thể, vị tỳ khưu ni có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập 
thể, vị nam cư sĩ có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể, vị nữ cư sĩ 
có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể.  
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7. Atthāpatti āgantuko āpajjati no āvāsiko, atthāpatti āvāsiko āpajjati no 
āgantuko, atthāpatti āgantuko ceva āpajjati āvāsiko ca, atthāpatti neva 
āgantuko āpajjati no āvāsiko.  

 
Atthāpatti gamiko āpajjati no āvāsiko, atthāpatti āvāsiko āpajjati no 

gamiko, atthāpatti gamiko ceva āpajjati āvāsiko ca, atthāpatti neva gamiko 
āpajjati no āvāsiko.  

 
Atthi vatthunānattatā no āpattinānattatā, atthi āpatti nānattatā no 

vatthunānattatā, atthi vatthunānattatā ceva āpattinānattatā ca, atthi neva 
vatthunānattatā no āpattinānattatā.  

 
Atthi vatthusabhāgatā no āpattisabhāgatā, atthi āpattisabhāgatā no 

vatthusabhāgatā, atthi vatthusabhāgatā ceva āpattisabhāgatā ca, atthi neva 
vatthusabhāgatā no āpattisabhāgatā.  

 
Atthāpatti upajjhāyo āpajjati no saddhivihāriko, atthāpatti 

saddhivihāriko āpajjati no upajjhāyo, atthāpatti upajjhāyo ceva āpajjati 
saddhivihāriko ca, atthāpatti neva upajjhāyo āpajjati no saddhivihāriko.  

 
Atthāpatti ācariyo āpajjati no antevāsiko, atthāpatti antevāsiko āpajjati 

no ācariyo, atthāpatti ācariyo ceva āpajjati antevāsiko ca, atthāpatti neva 
ācariyo āpajjati no antevāsiko.  

 
8. Cattāro paccayā anāpatti vassacchedassa: saṅgho vā bhinno hoti, 

saṅghaṃ bhinditukāmā vā honti, jīvitantarāyo vā hoti, brahmacariyantarāyo 
vā.  

 
Cattāri vacīduccaritāni: musāvādo, pisunā vācā, pharusā vācā, 

samphappalāpo.  

 
Cattāri vacīsucaritāni: saccavācā, apisunā vācā, saṇhā vācā, mantābhāsā.1  

 
Atthi ādiyanto garukaṃ āpattiṃ āpajjati, payojento lahukaṃ. Atthi 

ādiyanto lahukaṃ āpattiṃ āpajjati, payojento garukaṃ. Atthi ādiyantopi 
payojentopi garukaṃ āpattiṃ āpajjati. Atthi ādiyantopi payojentopi lahukaṃ 
āpattiṃ āpajjati.  

 
9. Atthi puggalo abhivādanāraho no paccuṭṭhānāraho, atthi puggalo 

paccuṭṭhānāraho no abhivādanāraho, atthi puggalo abhivādanāraho ceva 
paccuṭṭhānāraho ca, atthi puggalo neva abhivādanāraho no 
paccuṭṭhānāraho.  
 
                                                   
1 mattabhāsā - Syā.  
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7. Có loại tội vị vãng lai vi phạm vị thường trú không (vi phạm), có loại tội 
vị thường trú vi phạm vị vãng lai không (vi phạm), có loại tội vị vãng lai luôn 
cả vị thường trú đều vi phạm, có loại tội vị vãng lai luôn cả vị thường trú đều 
không vi phạm.[a]  
 

Có loại tội vị xuất hành vi phạm vị thường trú không (vi phạm), có loại tội 
vị thường trú vi phạm vị xuất hành không (vi phạm), có loại tội vị xuất hành 
luôn cả vị thường trú đều vi phạm, có loại tội vị xuất hành luôn cả vị thường 
trú đều không vi phạm.  
 

Có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm, có sự khác 
biệt về tội vi phạm không có sự khác biệt về sự việc, có sự khác biệt về sự việc 
và có sự khác biệt về tội vi phạm, không có sự khác biệt về sự việc và không 
có sự khác biệt về tội vi phạm.[b]  
 

Có sự giống nhau về sự việc không có sự giống nhau về tội vi phạm, có sự 
giống nhau về tội vi phạm không có sự giống nhau về sự việc, có sự giống 
nhau về sự việc và có sự giống nhau về tội vi phạm, không có sự giống nhau 
về sự việc và không có sự giống nhau về tội vi phạm.  
 

Có loại tội thầy tế độ vi phạm đệ tử không (vi phạm), có loại tội đệ tử vi 
phạm thầy tế độ không (vi phạm), có loại tội thầy tế độ luôn cả đệ tử đều vi 
phạm, có loại tội thầy tế độ và đệ tử đều không vi phạm.[c]  
 

Có loại tội thầy dạy học vi phạm học trò không (vi phạm), có loại tội học 
trò vi phạm thầy dạy học không (vi phạm), có loại tội thầy dạy học luôn cả 
học trò đều vi phạm, có loại tội thầy dạy học và học trò đều không vi phạm.  
 

8. Bốn duyên cớ của việc đứt mùa (an cư) mưa không phạm tội: hoặc là 
hội chúng bị chia rẽ, hoặc là có những người có ý định chia rẽ hội chúng, 
hoặc là có nguy hiểm đến mạng sống, hoặc là có nguy hiểm đến Phạm 
hạnh.[d]  
 

Bốn ác hạnh về khẩu: lời nói dối, lời nói đâm thọc, lời nói dữ tợn, lời nói 
nhảm nhí.  
 

Bốn thiện hạnh về khẩu: lời nói thật, lời nói không đâm thọc, lời nói nhỏ 
nhẹ, lời nói có mục đích.  
 

Có (trường hợp) trong khi lấy đi vi phạm tội nặng trong khi ra lệnh vi 
phạm tội nhẹ,[e] có (trường hợp) trong khi lấy đi vi phạm tội nhẹ trong khi ra 
lệnh vi phạm tội nặng, có (trường hợp) trong khi lấy đi lẫn trong khi ra lệnh 
vi phạm tội nặng, có (trường hợp) trong khi lấy đi lẫn trong khi ra lệnh vi 
phạm tội nhẹ.  
 

9. Có người xứng đáng việc đảnh lễ không xứng đáng việc đứng dậy, có 
người xứng đáng việc đứng dậy không xứng đáng việc đảnh lễ, có người xứng 
đáng việc đảnh lễ và xứng đáng việc đứng dậy, có người không xứng đáng 
việc đảnh lễ cũng không xứng đáng việc đứng dậy.[f]  
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Atthi puggalo āsanāraho no abhivādanāraho, atthi puggalo 
abhivādanāraho no āsanāraho, atthi puggalo āsanāraho ceva 
abhivādanāraho ca, atthi puggalo neva āsanāraho no abhivādanāraho.  

 
10. Atthāpatti kāle āpajjati no vikāle, atthāpatti vikāle āpajjati no kāle, 

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

 
Atthi paṭiggahitaṃ kāle kappati no vikāle, atthi paṭiggahitaṃ vikāle 

kappati no kāle, atthi paṭiggahitaṃ kāle ceva kappati vikāle ca, atthi 
paṭiggahitaṃ neva kāle kappati no vikāle.  

 
Atthāpatti paccantimesu janapadesu āpajjati no majjhimesu janapadesu, 

atthāpatti majjhimesu janapadesu āpajjati no paccantimesu janapadesu, 
atthāpatti paccantimesu janapadesu ceva āpajjati majjhimesu janapadesu ca, 
atthāpatti neva paccantimesu janapadesu āpajjati no majjhimesu 
janapadesu.  

 
Atthi paccantimesu janapadesu kappati no majjhimesu janapadesu, atthi 

majjhimesu janapadesu kappati no paccantimesu janapadesu, atthi 
paccantimesu janapadesu ceva kappati majjhimesu janapadesu ca, atthi neva 
paccantimesu janapadesu kappati no majjhimesu janapadesu.  

 
Atthāpatti anto āpajjati no bahi, atthāpatti bahi āpajjati no anto, 

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

 
Atthāpatti antosīmāya āpajjati no bahisīmāya, atthāpatti bahisīmāya 

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

 
Atthāpatti gāme āpajjati no araññe, atthāpatti araññe āpajjati no gāme, 

atthāpatti gāme ceva āpajjati araññe ca, atthāpatti neva gāme āpajjati no 
araññe.  

 
11. Catasso codanā: vatthusandassanā, āpattisandassanā, saṃvāsa-

paṭikkhepo, sāmīcipaṭikkhepo.  

 
Cattāro pubbakiccā. Cattāro pattakallā. Cattāri anaññapācittiyāni. 

Catasso bhikkhusammutiyo.  

 
Cattāri agatigamanāni: chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, 

mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati.  

 
Cattāri nāgatigamanāni: na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, 

na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati.  
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Có người xứng đáng với chỗ ngồi không xứng đáng việc đảnh lễ, có người 
xứng đáng việc đảnh lễ không xứng đáng với chỗ ngồi, có người xứng đáng 
với chỗ ngồi và xứng đáng việc đảnh lễ, có người không xứng đáng với chỗ 
ngồi cũng không xứng đáng việc đảnh lễ.  
 

10. Có loại tội vi phạm lúc đúng thời không (vi phạm) lúc sái thời, có loại 
tội vi phạm lúc sái thời không (vi phạm) lúc đúng thời, có loại tội vi phạm lúc 
đúng thời luôn cả lúc sái thời, có loại tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả 
lúc sái thời.[a]  
 

Có vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không (được phép) lúc sái thời, 
có vật thọ lãnh được phép lúc sái thời không (được phép) lúc đúng thời, có 
vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời, có vật thọ lãnh 
không được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời.[b]  
 

Có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không (vi phạm) ở trung 
tâm, có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở trung tâm không (vi phạm) ở 
biên địa, có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm, 
có loại tội không vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm.[c]  
 

Có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa không (được phép) ở 
trung tâm, có việc được phép trong các quốc độ ở trung tâm không (được 
phép) ở biên địa, có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm, có việc không được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm.  
 

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, có loại tội không vi phạm ở bên trong luôn cả ở 
bên ngoài.  
 

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, có loại tội không vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên 
ngoài ranh giới.  
 

Có loại tội vi phạm ở làng không (vi phạm) ở rừng, có loại tội vi phạm ở 
rừng không (vi phạm) ở làng, có loại tội vi phạm ở làng luôn cả ở rừng, có 
loại tội không vi phạm ở làng luôn cả ở rừng.[d]  
 

11. Bốn sự cáo tội: do thấy rõ sự việc, do thấy rõ tội vi phạm, khước từ việc 
đồng cộng trú, khước từ phận sự đúng đắn.  
 

Bốn nhiệm vụ đầu tiên.[e] Bốn thời điểm thích hợp.[f] Bốn tội pācittiya 
không vì nguyên nhân khác.[g] Bốn sự đồng ý của các tỳ khưu.[h]  
 

Bốn sự thiên vị: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên 
vị vì sợ hãi.  
 

Bốn sự không thiên vị: không thiên vị vì thương, không thiên vị vì ghét, 
không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi.  
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12. Catuhaṅgehi samannāgato alajjī bhikkhu saṅghaṃ bhindati: 
chandāgatiṃ gacchanto, dosāgatiṃ gacchanto, mohāgatiṃ gacchanto, 
bhayāgatiṃ gacchanto.  
 

Catuhaṅgehi samannāgato pesalo bhikkhu bhinnaṃ saṅghaṃ samaggaṃ 
karoti: na chandāgatiṃ gacchanto, na dosāgatiṃ na gacchanto, na 
mohāgatiṃ gacchanto, na bhayāgatiṃ gacchanto.  
 

Catuhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno vinayo na pucchitabbo: 
chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ 
gacchati.  
 

Catuhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā vinayo na pucchitabbo: 
chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ 
gacchati.  
 

Catuhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno vinayo na visajjetabbo: 
chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ 
gacchati.  
 

Catuhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā vinayo na vissajjetabbo: 
chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ 
gacchati.  
 

Catuhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno anuyogo na dātabbo: 
chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ 
gacchati.  
 

Catuhaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ vinayo na 
sākacchitabbo:1 chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ 
gacchati, bhayāgatiṃ gacchati.  
 

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

14. Cattāri adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni. Cattāri dhammikāni 
pātimokkhaṭṭhapanānī ti.2  
 

Catukkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Sakavācāya kāyena pasutto ca acittako, 
āpajjanto ca kammena vohārā caturo tathā.  

 
2.  Bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca parikkhāro ca sammukhā,  

ajānakāle3 majjhe ca vuṭṭhāti duvidhā4 tathā.   

                                                   
1 sākacchātabbo - PTS.      3 ājānakāye - Ma, Syā. 
2 pātimokkhaṭṭhapanāni - Ma, PTS.    4 duvidho - Syā. 
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12. Vị tỳ khưu vô liêm sỉ chia rẽ hội chúng có bốn yếu tố: trong khi thiên 
vị vì thương, trong khi thiên vị vì ghét, trong khi thiên vị vì si mê, trong khi 
thiên vị vì sợ hãi.  
 

Vị tỳ khưu hiền thiện làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ có bốn yếu tố: 
trong khi không thiên vị vì thương, trong khi không thiên vị vì ghét, trong khi 
không thiên vị vì si mê, trong khi không thiên vị vì sợ hãi.  
 

Không nên hỏi về Luật (ở) vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, 
thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi.  
 

Vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si 
mê, thiên vị vì sợ hãi không nên hỏi về Luật.  
 

Không nên trả lời về Luật cho vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, 
thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi.  
 

Vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si 
mê, thiên vị vì sợ hãi không nên trả lời về Luật.  
 

Không nên ban cho sự thẩm vấn (về Luật) đến vị tỳ khưu có bốn yếu tố: 
thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi.  
 

Không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì 
thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi.  
 

13. Có loại tội vị bị bệnh vi phạm vị không bị bệnh không (vi phạm), có 
loại tội vị không bị bệnh vi phạm vị bị bệnh không (vi phạm), có loại tội vị bị 
bệnh luôn cả vị không bị bệnh đều vi phạm, có loại tội vị bị bệnh và cả vị 
không bị bệnh đều không vi phạm.[*]  
 

14. Bốn sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai pháp. Bốn sự đình chỉ giới 
bổn Pātimokkha đúng pháp.1  
 

Dứt Nhóm Bốn. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 
1. Do lời nói của bản thân, do thân, khi ngủ, và vô ý thức, trong khi vi 

phạm, và do hành sự, bốn sự phát biểu là tương tợ.  
 

2. Của các tỳ khưu và của các tỳ khưu ni, vật dụng, và có sự hiện diện, 
vào thời điểm không biết, và ở giữa (hội chúng), vị thoát tội, có hai cách 
tương tợ.  

                                                   
1 Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX, các trang 437-453.  
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3.  Paṭilābhā ca1 codanā parivāsā ca vuccati,  
mānattacārikā cāpi sāmukkaṃsā2 paṭiggahā.3  

 

4.  Mahāvikaṭakammāni puna kammavipattiyo,4 
adhikaraṇā dussīlā ca sobhanāgantukena5 ca.  

 

5.  Gamiko vatthunānattā sabhāgupajjhāyena ca,6  
ācariyo paccayā ca7 duccaritaṃ sucaritaṃ.8  

 

6.  Ādiyanto puggalo ca arahā āsanena ca,  
kāle ca kappati ceva paccantimesu9 kappati.  

 

7.  Anto anto ca sīmāya gāme ca codanāya ca,  
pubbakiccaṃ pattakallaṃ anaññā sammutiyo ca.10  

 

8.  Agati nāgati ceva alajjī pesalena ca,  
pucchitabbā duve ceva vissajjeyyā11 tathā duve,  
anuyogo ca sākacchā gilāno ṭhapanena cā ti.  

 
--ooOoo-- 

 
PAÑCAKAṂ  

 
1. Pañca āpattiyo. Pañca āpattikkhandhā. Pañca vinītavatthūni. Pañca 

kammāni ānantarikāni. Pañca puggalā niyatā. Pañca chedanakā āpattiyo. 
Pañcahākārehi āpattiṃ āpajjati. Pañca āpattiyo musāvādapaccayā.  

 
2. Pañcahākārehi kammaṃ na upeti: sayaṃ vā kammaṃ na karoti, paraṃ 

vā nājjhesati, chandaṃ vā pārisuddhiṃ vā na deti, kayiramāne kamme 
paṭikkosati, kate vā pana kamme adhammadiṭṭhi hoti.  

 
Pañcahākārehi kammaṃ upeti: sayaṃ vā kammaṃ karoti, paraṃ vā 

ajjhesati, chandaṃ vā pārisuddhiṃ vā deti, kayiramāne kamme na 
paṭikkosati, kate vā pana kamme dhammadiṭṭhi hoti.  

 
3. Pañca piṇḍapātikassa bhikkhuno kappanti: anāmantacāro, 

gaṇabhojanaṃ, paramparabhojanaṃ, anadhiṭṭhānaṃ, avikappanā.  

 
4. Pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ussaṅkitaparisaṅkito hoti 

pāpabhikkhupi akuppadhammopi: vesiyagocaro12 vā hoti, vidhavāgocaro vā 
hoti, thullakumārīgocaro13 vā hoti, paṇḍakagocaro vā hoti, bhikkhunīgocaro 
vā hoti.  

                                                   
1 paṭilābhena - Ma, PTS.     8 sucāritaṃ - Syā. 
2 samukkaṃsā - Syā.     9 paccantime ca - PTS. 
3 paṭiggahi - Ma, PTS.      10 anaññakā ca sammati - Syā; 
4 puna kamme vipattiyo - Ma.        anaññā sammutiyā ca - PTS. 
5 sobhaṇāgantukena - Syā, PTS.    11 vissajjeyya - Syā, PTS.  
6 sabhāgupajjhayena ca - Syā.    12 vesiyāgocaro - Sīmu 2. 
7 paccayā vā - Ma, Syā, PTS.    13 thullakumārigocaro - Ma. 
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3. Sự đạt được, và sự cáo tội, và các hình phạt parivāsa được đề cập 
đến, vị hành mānatta, (bốn) pháp dung hòa, (bốn) sự thọ lãnh.  

4. (Bốn) vật dơ quan trọng, các hành sự, lại thêm các hành sự, và các sự 
hư hỏng, các sự tranh tụng, và các hạng có giới hạnh tồi, các điều làm rạng 
rỡ, và với vị vãng lai.  

5. Vị (tỳ khưu) xuất hành, có sự khác biệt về sự việc, và có sự giống 
nhau, với vị thầy tế độ, thầy dạy học, và duyên cớ, ác hạnh, thiện hạnh.  

6. Trong khi lấy, và nhân vật, và các vị xứng đáng với chỗ ngồi, và lúc 
đúng thời, luôn cả điều được phép, được phép ở các xứ ở biên địa. 

7. Ở bên trong, và ở trong ranh giới, ở làng, và về việc cáo tội, nhiệm vụ 
đầu tiên, thời điểm được thích hợp, không vì nguyên nhân khác, và với các 
sự đồng ý.  

8. Thiên vị, và luôn cả không thiên vị, vị vô liêm sỉ, và với vị hiền thiện, 
cả hai phần nên vấn, hai phần nên đáp là tương tợ, việc thẩm vấn, và thảo 
luận, vị bị bệnh và với sự đình chỉ.  
 

--ooOoo-- 
 

NHÓM NĂM:  
 

1. Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyện.1 Năm 
nghiệp vô gián.[a] Năm hạng người được xác định.[b] Năm tội vi phạm liên 
quan đến sự cắt bớt.[c] Vị vi phạm tội với năm biểu hiện.[d] Năm loại tội vi 
phạm do duyên nói dối.[e]  
 

2. Vị không thuận theo hành sự với năm biểu hiện: hoặc là không tự mình 
thực hiện hành sự, hoặc là không thỉnh mời vị khác, hoặc không trao ra sự 
tùy thuận hay (bày tỏ) sự trong sạch, hoặc là phản đối trong khi hành sự 
đang được thực hiện, hoặc là có quan điểm là không đúng pháp về hành sự 
đã được thực hiện.  
 

Vị thuận theo hành sự với năm biểu hiện: hoặc là tự mình thực hiện hành 
sự, hoặc là thỉnh mời vị khác, hoặc là trao ra sự tùy thuận hay (bày tỏ) sự 
trong sạch, hoặc là không phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện, 
hoặc là có quan điểm là đúng pháp về hành sự đã được thực hiện.  
 

3. Năm việc được phép đối với vị tỳ khưu hành pháp khất thực: đi không 
phải xin phép, vật thực dâng chung nhóm, vật thực thỉnh sau, không phải xác 
định, không phải chuyển nhượng bữa ăn.[g]  
 

4. Vị tỳ khưu, dầu là ác tỳ khưu luôn cả vị có pháp bền vững, không được 
tin tưởng và bị nghi ngờ khi có năm yếu tố: hoặc là có sự lai vãng với đĩ điếm, 
hoặc là có sự lai vãng với góa phụ, hoặc là có sự lai vãng với gái lỡ thời, hoặc 
là có sự lai vãng với người vô căn, hoặc là có sự lai vãng với tỳ khưu ni.  

                                                   
1 Năm sự việc đã được rèn luyện: Sự hạn chế, sự khống chế, sự kềm chế, sự tránh xa, sự 
không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt 
mối liên hệ với năm nhóm tội (Parivārapāḷi - Tập Yếu tập 1, TTPV 08, trang 317).  
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5. Pañca telāni: tilatelaṃ, sāsapatelaṃ, madhukatelaṃ, eraṇḍatelaṃ, 
vasātelaṃ.  
 

Pañca vasāni: acchavasaṃ, macchavasaṃ, susukāvasaṃ, sūkaravasaṃ, 
gadrabhavasaṃ.  
 

6. Pañca byasanāni: ñātibyasanaṃ, bhogabyasanaṃ, rogabyasanaṃ, 
sīlabyasanaṃ, diṭṭhibyasanaṃ.  
 

Pañca sampadā: ñātisampadā, bhogasampadā, arogasampadā, 
sīlasampadā, diṭṭhisampadā.  
 

7. Pañca nissayapaṭippassaddhiyo upajjhāyamhā: upajjhāyo pakkanto vā 
hoti, vibbhanto vā, kālakato vā, pakkhasaṅkanto vā, āṇattiyeva pañcamī.  
 

Pañca puggalā na upasampādetabbā: addhānahīno, aṅgahīno, 
vatthuvipanno, karaṇadukkaṭako, aparipūro.  
 

8. Pañca paṃsukūlāni: sosānikaṃ, pāpaṇikaṃ,1 undurakhāyitaṃ,2 
upacikākhāyitaṃ,3 aggidaḍḍhaṃ.  
 

Aparānipi pañca paṃsukūlāni: gokhāyitaṃ,4 ajakhāyitaṃ,5 thūpacīvaraṃ, 
ābhisekikaṃ,6 gatapaṭiyāgataṃ.  
 

9. Pañca avahārā: theyyāvahāro, pasayhāvahāro, parikappāvahāro, 
paṭicchannāvahāro, kusāvaharo.  
 

10. Pañca mahācorā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.  
 

Pañca avissajjiyāni.7  
 

Pañca avebhaṅgiyāni.8  
 

Pañcāpattiyo kāyato samuṭṭhahanti9 na vācato na cittato.  
 

Pañcāpattiyo kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato.  
 

Pañcāpattiyo desanāgāminiyo.  
 

Pañca saṅghā.  
 

Pañca pātimokkhuddesā.  
 

Sabbapaccantimesu janapadesu vinayadharapañcamena gaṇena 
upasampādetabbaṃ.  
 

Pañca ānisaṃsā kaṭhinatthāre.  
 

Pañca kammāni.  
 

Yāvatatiyake pañcāpattiyo.  

                                                   
1 āpaṇikaṃ - Syā.   5 ajakkhāyikaṃ - Ma;   7 avissajjaniyāni - Ma;  
2 undūrakkhāyikaṃ - Ma.    ajikakkhāyitaṃ - PTS.    avissajjanīyāni - Syā.  
3 upacikakkhāyikaṃ - Ma.  6 abhisekikaṃ - Syā.  8 avebhaṅgīyāni - Syā. 
4 gokhāyikaṃ - Ma.  9 samuṭṭhanti - Ma, PTS, evaṃ sabbattha. 
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5. Năm loại dầu ăn: là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu 
cây eraṇḍa, dầu từ mỡ thú.[a]  
 

Năm loại mỡ thú: mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa.[b]  
 

6. Năm sự suy sụp: suy sụp về thân quyến, suy sụp về của cải, suy sụp vì 
bệnh hoạn, suy sụp về giới, suy sụp về kiến thức.  
 

Năm sự thành tựu: thành tựu về thân quyến, thành tựu về của cải, thành 
tựu về vô bệnh, thành tựu về giới, thành tựu về kiến thức.  
 

7. Năm trường hợp đình chỉ việc nương nhờ ở thầy tế độ: thầy tế độ rời 
đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua nhóm khác, hoặc sự ra lệnh 
(đuổi đi) là thứ năm.[c]  
 

Năm hạng người không nên cho tu lên bậc trên: người chưa đủ hai mươi 
tuổi, người có phần cơ thể (bàn tay, v.v...) bị cắt đứt, người không thành tựu 
về thân thể, người đã làm sai trái trong hành động, người không có đầy đủ (y 
bát).  
 

8. Năm loại vải quăng bỏ: loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị chuột 
gặm, bị mối nhấm, bị lửa cháy.  
 

Năm loại vải quăng bỏ khác nữa: loại bị bò nhai, bị dê nhai, y nơi bảo 
tháp, loại thuộc về lễ đăng quang (của đức vua), vải dành cho tôi tớ.  
 

9. Năm sự lấy trộm: lấy đi theo cách trộm cắp, lấy đi bằng bạo lực, lấy đi 
có tính toán, lấy đi bằng cách che giấu, lấy đi theo lối (tráo) thăm.[d]  
 

10. Năm hạng cướp lớn hiện hữu được biết đến ở thế gian.[e]  
 

Năm vật không được phân tán.[f]  
 

Năm vật không được phân chia.[g]  
 

Năm loại tội sanh khởi do thân không do khẩu không do ý.  
 

Năm loại tội sanh khởi do thân và do khẩu không do ý.  
 

Năm loại tội đưa đến việc sám hối.  
 

Năm loại hội chúng.[h]  
 

Năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha.[i]  
 

Trong các quốc độ vùng biên giới có thể cho tu lên bậc trên với nhóm có 
vị thứ năm là vị nắm vững về Luật.[j]  
 

Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu Kaṭhina.[k]  
 

Năm loại hành sự.1  
 

Năm loại tội vi phạm (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba.2  

                                                   
1 Năm loại hành sự: là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa 
giải, và hành sự án treo gồm có ba được tính gộp chung thành một (VinA. vii, 1334). 
2 Năm loại tội vi phạm khi được nhắc nhở đến lần thứ ba: gồm có giới pārājika thứ 3 của tỳ 
khưu ni đề cập 3 loại tội là pārājika, thullaccaya, dukkaṭa, và tội saṅghādisesa của tỳ khưu 
về việc chia rẽ hội chúng và pācittiya về tội không chịu từ bỏ tà kiến ác (Sđd.). 
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Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa.  
 

Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti thullaccayassa.  
 

Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti dukkaṭassa.  
 

11. Pañca akappiyāni na paribhuñjitabbāni: adinnañca hoti, aviditañca 
hoti, akappiyañca hoti, apaṭiggahitañca hoti, akatātirittañca hoti.  
 

Pañcakappiyāni paribhuñjitabbāni: dinnañceva hoti, viditañca hoti, 
kappiyañca hoti, paṭiggahitañca hoti, katātirittañca hoti.  
 

Pañca dānāni apuññāni puññasammatāni lokassa:1 majjadānaṃ, 
samajjadānaṃ, itthidānaṃ, usabhadānaṃ cittakammadānaṃ.  
 

Pañca uppannā duppaṭivinodayā:2 uppanno rāgo duppaṭivinodayo,2 
uppanno doso duppaṭivinodayo,2 uppanno moho duppaṭivinodayo,2 
uppannaṃ paṭibhānaṃ duppaṭivinodayaṃ,2 uppannaṃ gamiyacittaṃ 
duppaṭivinodayaṃ.2  
 

Pañcānisaṃsā sammajjaniyā: sakacittaṃ pasīdati, paracittaṃ pasīdati, 
devatā attamanā honti, pāsādikasaṃvattanikaṃ3 kammaṃ upacināti, 
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.  
 

Aparepi pañcānisaṃsā sammajjaniyā: sakacittaṃ pasīdati. Paracittaṃ 
pasīdati, devatā attamanā honti, satthusāsanaṃ kataṃ hoti, pacchimā janatā 
diṭṭhānugatiṃ āpajjati.  
 

12. Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati: 
attano bhāsapariyantaṃ na uggaṇhāti, parassa bhāsapariyantaṃ na 
uggaṇhāti, attano bhāsapariyantaṃ anuggahetvā,4 parassa bhāsapariyantaṃ 
anuggahetvā,4 adhammena kāreti apaṭiññāya.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati: attano bhāsapariyantaṃ uggaṇhāti, parassa bhāsapariyantaṃ 
uggaṇhāti, attano bhāsapariyantaṃ uggahetvā parassa bhāsapariyantaṃ 
uggahetvā, dhammena kāreti paṭiññāya.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: āpattiṃ na jānāti, āpattiyā mūlaṃ na jānāti, āpattisamudayaṃ na 
jānāti, āpattinirodhaṃ na jānāti, āpattinirodhagāminiṃ paṭipadaṃ5 na 
jānāti.  

                                                   
1 lokasmiṃ - Ma, Sīmu 1, 2.  4 na uggahetvā - Ma. 
2 duppaṭivinodiyo - Syā, PTS.   5 āpattinirodhagāmiṇipaṭipadaṃ - Sīmu 1. 
3 pāsādikasaṃvattanikakammaṃ - Ma; pāsādikasaṃvattaniyaṃ - Syā, Sīmu 1, 2. 
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Vị lấy vật không được cho phạm tội pārājika với năm biểu hiện.1  
 

Vị lấy vật không được cho phạm tội thullaccaya với năm biểu hiện.  
 

Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkaṭa với năm biểu hiện.  
 

11. Năm vật không đúng phép không nên thọ dụng: vật chưa được cho, vật 
không được biết rõ, vật chưa làm thành được phép, vật chưa được thọ lãnh, 
và vật chưa được làm thành đồ thừa.  
 

Năm vật đúng phép nên thọ dụng: vật đã được cho, vật đã được biết rõ, 
vật đã được làm thành được phép, vật đã được thọ lãnh, và vật đã được làm 
thành đồ thừa.  
 

Năm sự bố thí không có phước báu được xem là có phước báu thuộc về 
thế gian: bố thí chất say, bố thí đến hội hè (nhảy múa), bố thí người nữ, bố 
thí bò đực (vào giữa đàn bò), bố thí tranh ảnh (gợi cảm).  
 

Năm điều đã được sanh lên khó trừ diệt: tham ái đã được sanh lên khó trừ 
diệt, sân đã được sanh lên khó trừ diệt, si đã được sanh lên khó trừ diệt, sự 
nói huyên thuyên đã được sanh lên khó trừ diệt, tâm vẩn vơ đã được sanh lên 
khó trừ diệt.  
 

Năm điều lợi ích trong việc quét chổi: làm lắng dịu tâm của bản thân, làm 
lắng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, tích lũy nghiệp đưa 
đến chốn an vui, khi thân hoại chết đi được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần 
thế.  
 

Năm điều lợi ích khác nữa trong việc quét chổi: làm lắng dịu tâm của bản 
thân, làm lắng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư đã được thực hành, người đời sau thực hành xu hướng theo 
quan điểm đúng đắn.  
 

12. Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố: vị không 
đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, vị không đưa ra sự giới hạn cho lời 
nói của người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, 
sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện 
(hành sự) sai pháp với sự không khẳng định.  
 

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị đưa ra 
sự giới hạn cho lời nói của mình, vị đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người 
khác, sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới 
hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện (hành sự) đúng pháp với sự 
khẳng định.  
 

Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về tội, vị không biết về nền tảng của tội, vị không biết về nguồn 
sanh tội, vị không biết về sự đoạn diệt của tội, vị không biết về sự thực hành 
đưa đến sự đoạn diệt của tội.2  

                                                   
1 Vấn đề này và hai vấn đế kế tiếp liên quan đến tội pārājika thứ nhì về trộm cắp (ND). 
2 Vị không biết về tội (như pārājika, saṅghādisesa, v.v...), vị không biết gốc của tội (là thân 
và khẩu), vị không biết nguồn sanh tội (do thân không do khẩu không do ý, v.v...), vị không 
biết sự đoạn diệt của tội (là sự sám hối), vị không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của 
tội là bảy cách dàn xếp (VinA. vii, 1337-1338). 
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Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati: āpattiṃ jānāti, āpattiyā mūlaṃ jānāti, āpattisamudayaṃ jānāti, 
āpattinirodhaṃ jānāti, āpattinirodhagāminiṃ paṭipadaṃ jānāti.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: adhikaraṇaṃ na jānāti, adhikaraṇassa mūlaṃ na jānāti, 
adhikaraṇasamudayaṃ na jānāti, adhikaraṇanirodhaṃ na jānāti, 
adhikaraṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ na jānāti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati: adhikaraṇaṃ jānāti, adhikaraṇassa mūlaṃ jānāti, 
adhikaraṇasamudayaṃ jānāti, adhikaraṇanirodhaṃ jānāti, 
adhikaraṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ jānāti.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: vatthuṃ na jānāti, nidānaṃ na jānāti, paññattiṃ na jānāti, 
anupaññattiṃ na jānāti, anusandhivacanapathaṃ na jānāti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati: vatthuṃ jānāti, nidānaṃ jānāti, paññattiṃ jānāti, anupaññattiṃ 
jānāti, anusandhivacanapathaṃ jānāti.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: ñattiṃ na jānāti, ñattiyā karaṇaṃ na jānāti, na pubbakusalo hoti, 
na aparakusalo hoti, akālaññū ca hoti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati: ñattiṃ jānāti, ñattiyā karaṇaṃ jānāti, pubbakusalo hoti, 
aparakusalo hoti, kālaññū ca hoti.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, 
ācariyaparamparā kho panassa na suggahītā hoti na sumanasikatā na 
sūpadhāritā.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati: āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, 
ācariyaparamparā kho panassa suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, 
ubhayāni kho panassa pātimokkhāni na vitthārena svāgatāni honti na 
suvibhattāni na suppavattīni na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso.   
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Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
tội, vị biết về nền tảng của tội, vị biết về nguồn sanh tội, vị biết về sự đoạn 
diệt của tội, vị biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội.  
 

Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự tranh tụng, vị không biết về nền tảng của tranh tụng, vị 
không biết về nhân sanh của tranh tụng, vị không biết về sự đoạn diệt của 
tranh tụng, vị không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh 
tụng.[a]  
 

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự tranh tụng, vị biết về nền tảng của tranh tụng, vị biết về nhân sanh của 
tranh tụng, vị biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, vị biết về sự thực hành đưa 
đến sự đoạn diệt của tranh tụng.  
 

Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự việc, vị không biết về duyên khởi, vị không biết về điều quy 
định, vị không biết về điều quy định thêm, vị không biết về phương thức của 
lối trình bày mạch lạc.[b]  
 

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự việc, vị biết về duyên khởi, vị biết về điều quy định, vị biết về điều quy 
định thêm, vị biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc.  
 

Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về lời đề nghị, vị không biết cách thực hiện với lời đề nghị, vị 
không thiện xảo về phần (cần trình bày) trước tiên, vị không thiện xảo về các 
phần kế tiếp, và vị không biết về thời điểm.  
 

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
lời đề nghị, vị biết cách thực hiện với lời đề nghị, vị thiện xảo về phần (cần 
trình bày) trước tiên, vị thiện xảo về các phần kế tiếp, và vị biết về thời điểm.  
 

Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; vị không biết tội nhẹ hay 
nặng; vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa; vị không khéo được kế thừa theo tuần tự từ các vị thầy, 
không khéo chú ý, và không khéo suy xét.  
 

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; vị biết tội nhẹ hay nặng; vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vị biết tội xấu xa hay không xấu xa; vị khéo được kế 
thừa theo tuần tự từ các vị thầy, khéo chú ý, và khéo suy xét.  
 

Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; vị không biết tội nhẹ hay 
nặng; vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa; đối với vị này hai bộ giới bổn Pātimokkha không khéo 
được truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được 
ứng dụng, không khéo được xác định theo từng điều học theo từng từ ngữ.  
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Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati: āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, 
ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni 
suppavattīni suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso.  
 

 
Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 

gacchati: āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, 
adhikaraṇe ca na vinicchayakusalo hoti.  
 

 
Pañcahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ 

gacchati: āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, 
adhikaraṇe ca vinicchayakusalo hoti.  
 

 
13. Pañca āraññakā:1 mandattā momūhattā āraññako hoti, pāpiccho 

icchāpakato āraññako hoti, ummādā cittakkhepā āraññako hoti, vaṇṇitaṃ2 
buddhehi buddhasāvakehīti āraññako hoti, api ca appicchaññeva nissāya 
santuṭṭhiññeva nissāya sallekhaññeva nissāya pavivekaññeva nissāya 
idamatthitaññeva3 nissāya āraññako hoti.  
 

 
Pañca piṇḍapātikā: ―pe― Pañca paṃsukūlikā: ―pe― Pañca 

rukkhamūlikā: ―pe― Pañca sosānikā: ―pe― Pañca abbhokāsikā: ―pe― 
Pañca tecīvarikā: ―pe― Pañca sapadānacārikā: ―pe― Pañca nesajjikā: 
―pe― Pañca yathāsanthatikā: ―pe― Pañca ekāsanikā: ―pe― Pañca 
khalupacchābhattikā: ―pe― Pañca pattapiṇḍikā: mandattā momūhattā 
pattapiṇḍiko hoti, pāpiccho icchāpakato pattapiṇḍiko hoti, ummādā 
cittakkhepā pattapiṇḍiko hoti, vaṇṇitaṃ2 buddhehi buddhasāvakehīti 
pattapiṇḍiko hoti, api ca appicchaññeva nissāya santuṭṭhiññeva nissāya 
sallekhaññeva nissāya pavivekaññeva nissāya idamatthitaññeva3 nissāya 
pattapiṇḍiko hoti.  
 

 
14. Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena vatthabbaṃ: 

uposathaṃ na jānāti, uposathakammaṃ na jānāti, pātimokkhaṃ na jānāti, 
pātimokkhuddesaṃ na jānāti, ūnapañcavasso hoti.  
 
                                                   
1 āraññikā - Ma, Sīmu 1;    2 vaṇṇito - Syā.  
  araññakā - Syā.    3 idamaṭṭhitaññeva - Syā, PTS, Sīmu 1. 
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Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 

sự phạm tội hay không phạm tội; vị biết tội nhẹ hay nặng; vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vị biết tội xấu xa hay không xấu xa; đối với vị này 
hai bộ giới bổn Pātimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được 
phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng 
từ ngữ.  

 
Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có năm yếu tố khác nữa: vị 

không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, và vị không khéo léo về sự phán quyết trong tranh tụng.  

 
Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có năm yếu tố: vị biết về 

sự phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, và vị khéo léo 
về sự phán quyết trong tranh tụng.  

 
13. Năm hạng (hành pháp) sống ở rừng: là vị sống ở rừng do bản tánh 

ngu khờ do bản tánh si mê; là vị sống ở rừng có ước muốn xấu xa bị thúc giục 
bởi ước muốn; là vị sống ở rừng do điên khùng do mất trí; là vị sống ở rừng 
(nghĩ rằng): ‘Được chư Phật và chư Thinh Văn của đức Phật ngợi khen;’ và 
cũng có vị sống ở rừng chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự 
từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này.  

 
Năm hạng (hành pháp) đi khất thực: ―(như trên)― Năm hạng (hành 

pháp) mặc y paṃsukūla: ―(như trên)― Năm hạng (hành pháp) ngụ ở gốc 
cây: ―(như trên)― Năm hạng (hành pháp) ngụ ở mộ địa: ―(như trên)― 
Năm hạng (hành pháp) ngụ ở ngoài trời: ―(như trên)― Năm hạng (hành 
pháp) chỉ sử dụng ba y: ―(như trên)― Năm hạng (hành pháp) đi khất thực 
theo từng nhà: ―(như trên)― Năm hạng (hành pháp) về oai nghi ngồi 
(không nằm): ―(như trên)― Năm hạng (hành pháp) ngụ chỗ ở theo chỉ 
định: ―(như trên)― Năm hạng (hành pháp) một chỗ ngồi (khi thọ thực): 
―(như trên)― Năm hạng (hành pháp) không ăn vật thực dâng sau: ―(như 
trên)― Năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát: là vị thọ thực trong 
bình bát do bản tánh ngu khờ do bản tánh si mê; là vị thọ thực trong bình bát 
có ước muốn xấu xa bị thúc giục bởi ước muốn; là vị thọ thực trong bình bát 
do điên khùng do mất trí; là vị thọ thực trong bình bát (nghĩ rằng): ‘Được chư 
Phật và chư Thinh Văn của đức Phật ngợi khen;’ và cũng có vị thọ thực trong 
bình bát chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, 
chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này.  

 
14. Vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên sống không nương nhờ: vị không 

biết về lễ Uposatha, vị không biết về hành sự của lễ Uposatha, vị không biết 
về giới bổn Pātimokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới bổn 
Pātimokkha, vị chưa đủ năm năm.  
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Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ: 
uposathaṃ jānāti, uposathakammaṃ jānāti, pātimokkhaṃ jānāti, 
pātimokkhuddesaṃ jānāti, pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena 
vatthabbaṃ: pavāraṇaṃ na jānāti, pavāraṇakammaṃ na jānāti, 
pātimokkhaṃ na jānāti, pātimokkhuddesaṃ na jānāti, ūnapañcavasso hoti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ: 
pavāraṇaṃ jānāti, pavāraṇakammaṃ jānāti, pātimokkhaṃ jānāti, 
pātimokkhuddesaṃ jānāti, pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena 
vatthabbaṃ: āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti,  
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, 
ūnapañcavasso hoti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ:  
āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, sāvasesānavasesaṃ 
āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, pañcavasso vā hoti 
atirekapañcavasso vā.  
 

15. Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā nānissitāya vatthabbaṃ: 
uposathaṃ na jānāti, uposathakammaṃ na jānāti, pātimokkhaṃ na jānāti, 
pātimokkhuddesaṃ na jānāti, ūnapañcavassā hoti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā anissitāya vatthabbaṃ: 
uposathaṃ jānāti, uposathakammaṃ jānāti, pātimokkhaṃ jānāti, 
pātimokkhuddesaṃ jānāti, pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā nānissitāya 
vatthabbaṃ: pavāraṇaṃ na jānāti, pavāraṇakammaṃ na jānāti, 
pātimokkhaṃ na jānāti, pātimokkhuddesaṃ na jānāti, ūnapañcavassā hoti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā anissitāya vatthabbaṃ: 
pavāraṇaṃ jānāti, pavāraṇakammaṃ jānāti, pātimokkhaṃ jānāti, 
pātimokkhuddesaṃ jānāti, pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.  
 

Aparehipi pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā nānissitāya 
vatthabbaṃ: āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti,  
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, 
ūnapañcavassā hoti.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgatāya bhikkhuniyā anissitāya vatthabbaṃ:  
āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, sāvasesānavasesaṃ 
āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, pañcavassā vā hoti 
atirekapañcavassā vā.  
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Vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Uposatha, vị biết về hành sự của lễ Uposatha, vị biết về giới bổn 
Pātimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm.  
 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về lễ Pavāraṇā, vị không biết về hành sự của lễ Pavāraṇā, vị 
không biết về giới bổn Pātimokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Pātimokkha, vị chưa đủ năm năm.  
 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Pavāraṇā, vị biết về hành sự của lễ Pavāraṇā, vị biết về giới bổn 
Pātimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm.  

 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, vị chưa đủ năm năm.  
 

Vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị năm năm hoặc hơn 
năm năm.  
 

15. Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về lễ Uposatha, vị không biết về hành sự của lễ Uposatha, vị 
không biết về giới bổn Pātimokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Pātimokkha, vị chưa đủ năm năm.  
 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Uposatha, vị biết về hành sự của lễ Uposatha, vị biết về giới bổn 
Pātimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm.  
 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: 
vị không biết về lễ Pavāraṇā, vị không biết về hành sự của lễ Pavāraṇā, vị 
không biết về giới bổn Pātimokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Pātimokkha, vị chưa đủ năm năm.  
 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Pavāraṇā, vị biết về hành sự của lễ Pavāraṇā, vị biết về giới bổn 
Pātimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm.  
 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: 
vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, vị chưa đủ năm năm.  
 

Vị tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về sự 
phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị năm năm hoặc 
hơn năm năm.  
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16. Pañca ādīnavā apāsādike: attāpi attānaṃ upavadati, anuvicca1 viññū 
garahanti, pāpako kittisaddo abbhuggacchati, sammūḷho kālaṃ karoti, 
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ 
upapajjati.  

 
Pañcānisaṃsā pāsādike: attāpi attānaṃ na upavadati, anuvicca viññū 

pasaṃsanti, kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati, asammūḷho kālaṃ karoti, 
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.  

 
Aparepi pañca ādīnavā apāsādike: appasannā nappasīdanti, pasannānaṃ 

ekaccānaṃ aññathattaṃ hoti, satthusāsanaṃ akataṃ hoti, pacchimā janatā 
diṭṭhānugatiṃ nāpajjati, cittamassa nappasīdati.  

 
Pañcānisaṃsā pāsādike: appasannā pasīdanti, pasannānaṃ 

bhiyyobhāvāya2 hoti, satthusāsanaṃ kataṃ hoti, pacchimā janatā 
diṭṭhānugatiṃ āpajjati, cittamassa pasīdati.  

 
17. Pañca ādīnavā kulūpage:3 anāmantacāro4 āpajjati, raho nisajjāya 

āpajjati, paṭicchanne āsane āpajjati, mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi 
dhammaṃ desento āpajjati, kāmasaṅkappabahulo ca viharati.  

 
Pañca ādīnavā kulūpagassa3 bhikkhuno: ativelaṃ kulesu saṃsaṭṭhassa 

viharato mātugāmassa abhiṇhadassanaṃ, dassane sati saṃsaggo, saṃsagge 
sati vissāso, vissāse sati otāro, otiṇṇacittassetaṃ bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ: 
anabhirato vā brahmacariyaṃ carissati, aññataraṃ vā saṅkiliṭṭhaṃ āpattiṃ 
āpajjissati, sikkhaṃ vā paccakkhāya hīnāyāvattissatī ti.  

 
18. Pañca bījāni:5 mūlabījaṃ, khandhabījaṃ, phalubījaṃ, aggabījaṃ, 

bījabījaññeva pañcamaṃ.  

 
Pañcahi samaṇakappehi phalaṃ paribhuñjitabbaṃ: aggiparicitaṃ, 

satthaparicitaṃ, nakhaparicitaṃ, abījaṃ, nibbaṭṭabījaññeva6 pañcamaṃ.  

 
19. Pañca visuddhiyo: nidānaṃ uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ 

ayaṃ paṭhamā visuddhi, nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā 
avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ ayaṃ dutiyā visuddhi, nidānaṃ uddisitvā 
cattāri pārājikāni uddisitvā terasa saṅghādisese uddisitvā avasesaṃ sutena 
sāvetabbaṃ ayaṃ tatiyā visuddhi, nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni 
uddisitvā terasa saṅghādisese uddisitvā dve aniyate uddisitvā avasesaṃ 
sutena sāvetabbaṃ ayaṃ catutthā visuddhi, vitthāreneva pañcamī.  

                                                   
1 anuviccapi - Ma, Syā; anuvijjapi - PTS.     5 bījajātāni - Ma, Syā, PTS. 
2 bhiyyobhāvo - Syā, PTS.      6 nibbattabījaññeva - Ma;  
3 kulūpako - Ma, PTS, Sīmu; kulupako - Syā.     nibbaṭabījaññeva - Syā;  
4 anāmantacāre - Ma, Syā.       nivattabījañ ñeva - PTS. 
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16. Năm điều bất lợi ở vị không được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp bất 
thiện): ngay cả bản thân cũng khiển trách lấy bản thân, các bậc trí quở trách 
sau khi đã xem xét, tiếng đồn xấu xa lan rộng, bị mê mờ khi từ trần, khi thân 
hoại chết đi bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục.  
 

Năm điều lợi ích ở vị được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp thiện): chính bản 
thân không khiển trách bản thân, các bậc trí ngợi khen sau khi đã xem xét, 
tiếng đồn tốt đẹp lan rộng, không bị mê mờ khi từ trần, khi thân hoại chết đi 
được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần thế.  
 

Năm điều bất lợi khác nữa ở vị không được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp bất 
thiện): những người chưa có đức tin không an trú vào đức tin, làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã 
không được thực hành, người đời sau không thực hành xu hướng theo quan 
điểm đúng đắn, tâm của vị ấy không được an trú.  
 

Năm điều lợi ích ở vị được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp thiện): những người 
chưa có đức tin an trú vào đức tin, làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã được thực hành, người đời sau 
thực hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn, tâm của vị ấy được an trú.  
 

17. Năm điều bất lợi cho vị thường tới lui các gia đình: vị vi phạm trong 
việc đi không xin phép, vi phạm việc ngồi ở chỗ kín đáo, vi phạm việc ngồi ở 
chỗ được che khuất, vi phạm trong khi giảng Pháp quá năm sáu câu cho 
người nữ, và sống có nhiều tầm cầu về ái dục.  
 

Năm điều bất lợi của vị tỳ khưu thường tới lui các gia đình: vị trong khi 
sống quá nhiều thời gian thân cận các gia đình có sự nhìn thấy người nữ 
thường xuyên, trong khi có sự nhìn thấy có sự xúc chạm, trong khi có sự xúc 
chạm có sự thân mật, trong khi có sự thân mật có sự ô nhiễm, điều này được 
dự đoán cho vị tỳ khưu có tâm bị khởi dục: hoặc là sẽ hành Phạm hạnh 
không được hoan hỷ, hoặc là sẽ vi phạm tội có ô nhiễm nào đó, hoặc là sẽ từ 
bỏ sự học tập và sống đời tầm thường.  
 

18. Năm loại mầm giống: mầm giống từ rễ, mầm giống từ thân, mầm 
giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ hạt là loại thứ 
năm.[a]  
 

Trái cây nên được thọ dụng với năm cách làm thành được phép đối với 
Sa-môn: đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi móng 
tay, không có hột, và hột đã được lấy ra là cách thứ năm.[b]    

19. Năm cách làm cho trong sạch: sau khi đọc tụng phần mở đầu, nên 
thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong 
sạch thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều 
pārājika, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách 
làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 
bốn điều pārājika, sau khi đọc tụng mười ba điều saṅghādisesa, nên thông 
báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ 
ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pārājika, sau 
khi đọc tụng mười ba điều saṅghādisesa, sau khi đọc tụng hai điều aniyata, 
nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho 
trong sạch thứ tư. (Đọc tụng) một cách đầy đủ là cách thứ năm.[c]  
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Aparāpi pañca visuddhiyo: suttuddeso, pārisuddhi-uposatho, 
adhiṭṭhānuposatho, pavāraṇā, sāmaggi-uposathoyeva pañcamo.1  

20. Pañcānisaṃsā vinayadhare: attano sīlakkhandho sugutto hoti 
surakkhito, kukkuccapakatānaṃ paṭisaraṇaṃ hoti, visārado saṅghamajjhe 
voharati, paccatthike sahadhammena suniggahitaṃ niggaṇhāti, 
saddhammaṭṭhitiyā paṭipanno hoti.  

21. Pañca adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.  
Pañca dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānī ti.  

 
Pañcakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
TASSUDDĀNAṂ  

 
1.  Āpatti āpattikkhandhā vinītānantarena ca,  

puggalacchedanā2 ceva āpajjati ca paccayā.  
2.  Na upeti upeti ca kappantūssaṅkitelaṃ ca,3  

vasaṃ byasanasampadā4 passaddhi puggalena ca.  
3.  Sosānikaṃ khāyitañca5 theyyaṃ coro pavuccati,6  

avissajji avebhaṅgi kāyato kāyavācato.  
4.  Desanā saṅgha-uddesā7 paccanti kaṭhinena ca,  

kammāni yāvatatiyaṃ pārājikā thulladukkaṭaṃ.8  
5.  Akappiyaṃ kappiyañca apuññā duvinodayā,9  

sammajjanī apare ca bhāsaṃ āpattimeva ca.  
6.  Adhikaraṇaṃ vatthu10 ñatti āpattā11 ubhayāni ca,  

lahukaṭṭhamakā ete kaṇhasukkā vijānatha.  
7.  Araññaṃ piṇḍapātañca paṃsurukkhasusānikā,12  

abbhokāso13 cīvarañca sapadāna nisajjikā.14  
8.  Santhati khalupacchāpi pattapiṇḍikameva ca,  

uposathaṃ pavāraṇaṃ āpattānāpattipi ca,  
kaṇhasukkapadā ete bhikkhunīnampi te tathā.  

9.  Apāsādikapāsādi tatheva apare duve,  
kulūpake15 ativelaṃ bījaṃ samaṇakappā ca.16  

10.  Visuddhi apare ceva vinayādhammikena ca,17  
dhammikā ca tathā vuttā niṭṭhitā suddhipañcakā ti.18  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 sāmaggī-uposatho pavāraṇāyeva pañcamā - Syā.  9 duvinodiyā - Syā. 
2 puggalā chedanā - Ma, Syā, PTS.    10 vatthuṃ - Syā, PTS.  
3 kappantussaṅkitelañca - Ma, PTS;     12 ososānikā - PTS. 
4 vasaṃ byasanā sampadā - Ma;      13 abbhokāse - PTS. 
  vasabyasanasampadā - Syā;    14 sapadāno nissajjiko - Ma, Syā, PTS. 
  vasaṃ byasanaṃ sampadā - PTS.  15 kulupake - Syā. 
5 sosāni gokhāyitañca - Syā, PTS.  16 samaṇakappi ca - Ma, Syā, PTS. 
6 coro ca vuccati - Ma, Syā, PTS.   17 vinayādhammikāni ca - Syā. 
7 saṅghaṃ uddesaṃ - Ma, PTS.   18 subhapañcakā ’ti - PTS.  
8 pārājithulladukkaṭaṃ - Ma; pārājikathulladukkaṭaṃ - Syā, PTS.   



Tạng Luật - Tập Yếu 2           Tăng Theo Từng Bậc 
 

 63

Năm cách làm cho trong sạch khác nữa: sự đọc tụng giới bổn, lễ 
Uposatha với lời bày tỏ sự trong sạch, lễ Uposatha với sự chú nguyện, lễ 
Pavāraṇā, luôn cả lễ Uposatha hợp nhất là thứ năm.  

20. Năm điều lợi ích cho vị nắm vững về Luật: Giới uẩn của bản thân 
khéo được gìn giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa của các vị thường hay 
có sự ăn năn, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự tin, là vị khuất phục 
những kẻ đối nghịch một cách khéo léo đúng theo Pháp, là vị thực hành vì sự 
tồn tại của Chánh Pháp.  

21. Năm sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp.  
Năm sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp.  

 
Dứt Nhóm Năm. 

 
***** 

 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

 
1. Tội vi phạm, các nhóm tội, đã được rèn luyện, và (nghiệp) vô gián, 

các hạng người, và luôn cả việc cắt bớt, vị vi phạm, và các nguyên do.  
2. Vị không thuận, và thuận, các việc được phép, không tin tưởng, và 

dầu ăn, mỡ thú, sự suy sụp và thành tựu, các trường hợp đình chỉ (sự 
nương nhờ), và với hạng người.  

3. Mộ địa, và đã bị (bò) nhai, sự trộm cắp, được gọi là kẻ cướp, đã 
không phân tán, đã không phân chia, do thân, do thân và khẩu.  

4. Sự sám hối, ở nơi hội chúng, việc đọc tụng, vùng biên địa, và với 
Kaṭhina, các loại hành sự, cho đến lần thứ ba, các tội pārājika, tội 
thullaccaya, và tội dukkaṭa.  

5. Không được phép, và được phép, không phước báu, khó trừ diệt, chổi 
quét, và các điều khác, lời nói, và luôn cả tội nữa. 

6. Sự tranh tụng, sự việc, lời đề nghị, tội vi phạm, và cả hai phần, các tội 
nhẹ nặng này, các vị hãy biết rõ tối và sáng.  

7. Vị ở rừng, và khất thực, mặc y paṃsukūla, ở cội cây, và mộ địa, ở 
ngoài trời, và (chỉ ba) y, (khất thực) theo tuần tự, vị (thọ oai nghi) ngồi.  

8. Chỗ ở theo chỉ định, với vị ngăn vật thực dâng sau, và luôn cả vị chỉ 
thọ trong bát, lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, phạm tội và không tội, những điều 
này là tối và sáng, các điều ấy của các tỳ khưu ni là tương tợ.  

9. Hoan hỷ, không hoan hỷ, tương tợ như thế là hai điều khác nữa, về vị 
thường tới lui các gia đình, mất quá nhiều thời gian, mầm giống, và được 
phép cho Sa-môn.  

10. Sự làm cho trong sạch, và luôn cả các điều khác, theo Luật, và sai 
Pháp, và đúng Pháp đã được đề cập đến tương tợ, được chấm dứt là năm 
cách làm cho trong sạch.  
 

--ooOoo-- 
 




