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VINAYAPIṬAKE 
 

PĀCITTIYAPĀḶI 
 
 

BHIKKHUVIBHAṄGO 
DUTIYO BHĀGO 

 
 
 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.  
 

***** 
 

 

6. PĀCITTIYAKAṆḌO 
 

Ime kho panāyasmanto dvenavuti pācittiyā dhammā uddesaṃ āgacchanti. 
 

6. 1. MUSĀVĀDAVAGGO 
 

6. 1. 1. MUSĀVĀDASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena hatthako sakyaputto 
vādakkhitto hoti. So titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā paṭijānāti, 
paṭijānitvā avajānāti, aññenaññaṃ paṭicarati, sampajānamusā bhāsati, 
saṅketaṃ katvā visaṃvādeti. Titthiyā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma hatthako sakyaputto amhehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā 
paṭijānissati paṭijānitvā avajānisasti, aññenaññaṃ paṭicarissati, 
sampajānamusā bhāsissati, saṅketaṃ katvā visaṃvādessatī ”ti?  
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ titthiyānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū yena hatthako sakyaputto 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā hatthakaṃ sakyaputtaṃ etadavocuṃ: 
“Saccaṃ kira tvaṃ āvuso hatthaka, titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā 
paṭijānāsi, paṭijānitvā avajānāsi, aññenaññaṃ paṭicarasi, sampajānamusā 
bhāsasi, saṅketaṃ katvā visaṃvādesī ”ti? “Ete kho āvuso titthiyā nāma yena 
kenaci jetabbā, neva1 tesaṃ jayo dātabbo ”ti. Ye te bhikkhū appicchā 
santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā,2 te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma hatthako sakyaputto titthiyehi saddhiṃ sallapanto 
avajānitvā paṭijānissati, paṭijānitvā avajānissati, aññenaññaṃ paṭicarissati, 
sampajānamusā bhāsissati, saṅketaṃ katvā visaṃvādessatī ”ti?  

                                                   
1 na - Syā.   2 santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā - Machasaṃ natthi. 



 
 

 3

TẠNG LUẬT 
 

BỘ PĀCITTIYA 
 
 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
 TẬP HAI 

 
 
 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
 

***** 
 
 

6. CHƯƠNG PĀCITTIYA: 
 

Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pācittiya này được đưa ra đọc tụng. 
 

6. 1. PHẨM NÓI DỐI: 
 

6. 1. 1. ĐIỀU HỌC VỀ NÓI DỐI: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, Hatthaka con trai dòng Sakya[*] nói 
năng tráo trở. Trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, vị ấy phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều 
khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Những người ngoại 
đạo phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Hatthaka con trai dòng 
Sakya trong khi nói chuyện với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa 
nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi 
hẹn ước lại không giữ lời?” 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ngoại đạo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Hatthaka con trai dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Hatthaka con trai dòng Sakya điều này: - “Này 
đại đức Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, 
đại đức phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này 
bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng 
không vậy?” - “Này các đại đức, những người ngoại đạo ấy cần bị đánh bại 
bằng bất cứ cách nào, sự chiến thắng là không bao giờ được dành cho bọn 
họ.” Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao Hatthaka con 
trai dòng Sakya trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo lại phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều 
khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?” 
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3. Atha kho te bhikkhū hatthakaṃ sakyaputtaṃ anekapariyāyena 
vigarahitvā1 bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ 
nidāne ekasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ, sannipātāpetvā hatthakaṃ 
sakyaputtaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira tvaṃ hatthaka, titthiyehi saddhiṃ 
sallapanto avajānitvā paṭijānāsi, paṭijānitvā avajānāsi, aññenaññaṃ 
paṭicarasi, sampajānamusā bhāsasi, saṅketaṃ katvā visaṃvādesī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ 
moghapurisa, ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ 
akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa titthiyehi saddhiṃ 
sallapanto avajānitvā paṭijānissasi, paṭijānitvā avajānissasi, aññenaññaṃ 
paṭicarissasi, sampajānamusā bhāsissasi, saṅketaṃ katvā visaṃvādessasi? 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā 
bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ moghapurisa, appasannānaṃ ceva appasādāya 
pasannānaṃ ca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti.  
 
 
 
 
 

4. Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ anekapariyāyena vigarahitvā 
dubharatāya dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhiyā saṅgaṇikāya kosajjassa 
avaṇṇaṃ bhāsitvā anekapariyāyena subharatāya supposatāya appicchassa 
santuṭṭhassa sallekhassa dhutassa pāsādikassa apacayassa viriyārambhassa 
vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ 
sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase paṭicca saṅghasuṭṭhutāya 
saṅghaphāsutāya, dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ 
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, 
samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya, appasantānaṃ pasādāya 
pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya. Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Sampajānamusāvāde pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 
 

5. Sampajānamusāvādo nāma visaṃvādanapurekkhārassa vācā girā 
vyappatho vacībhedo vācasikā viññatti, aṭṭha anariyavohārā adiṭṭhaṃ 
diṭṭhaṃ me ’ti, asutaṃ sutaṃ me ’ti, amutaṃ mutaṃ me ’ti, aviññātaṃ 
viññātaṃ me ’ti, diṭṭhaṃ adiṭṭhaṃ me ’ti, sutaṃ asutaṃ me ’ti, mutaṃ 
amutaṃ me ’ti, viññātaṃ aviññātaṃ me ’ti.  
 

                                                   
1 ‘hatthakaṃ sakyaputtaṃ anekapariyāyayena vigarahitvā ’iti pāṭho sīhala muddita potthake 
na dissate. 
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3. Sau đó, khi đã khiển trách Hatthaka con trai dòng Sakya bằng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi Hatthaka con trai dòng Sakya rằng: - “Này Hatthaka, nghe nói 
trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, ngươi phủ nhận rồi thừa 
nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói 
dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật 
không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi nói chuyện 
với những người ngoại đạo, ngươi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi 
phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước 
lại không giữ lời vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm 
tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người 
đã có đức tin.”  
 
 
 

4. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc 
cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của 
các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Khi cố tình nói dối thì phạm tội pācittiya.” 
 
 
 
 

5. Cố tình nói dối nghĩa là lời nói, tiếng nói, cách nói, lời phát biểu, sự 
biểu hiện bằng lời nói của vị có ý định lừa dối có tám cách không thánh thiện 
là: Không thấy (nói rằng): “Tôi đã thấy,” không nghe (nói rằng): “Tôi đã 
nghe,” không cảm giác (nói rằng): “Tôi đã cảm giác,” không nhận thức (nói 
rằng): “Tôi đã nhận thức,” đã thấy (nói rằng): “Tôi đã không thấy,” đã nghe 
(nói rằng): “Tôi đã không nghe,” đã cảm giác (nói rằng): “Tôi đã không cảm 
giác,” đã nhận thức (nói rằng): “Tôi đã không nhận thức.” 
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Adiṭṭhaṃ nāma na cakkhunā diṭṭhaṃ. Asutaṃ nāma na sotena sutaṃ. 
Amutaṃ nāma na ghānena ghāyitaṃ, na jivhāya sāyitaṃ, na kāyena 
phuṭṭhaṃ. Aviññātaṃ nāma na manasā viññātaṃ. Diṭṭhaṃ nāma 
cakkhunā diṭṭhaṃ. Sutaṃ nāma sotena sutaṃ. Mutaṃ nāma ghānena 
ghāyitaṃ jivhāya sāyitaṃ kāyena phuṭṭhaṃ. Viññātaṃ nāma manasā 
viññātaṃ.  
 
 
 

Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā 
bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti.  
 
 
 

Catūhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti 
‘musā bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti, vinidhāya 
diṭṭhiṃ.  
 
 
 

Pañcahākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti 
‘musā bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti, vinidhāya 
diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ.  
 
 
 

Chahākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā 
bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti, vinidhāya diṭṭhiṃ, 
vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ.  
 
 
 

Sattahākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti 
‘musā bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti, vinidhāya 
diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ.  
 
 
 

Tīhākārehi asutaṃ sutaṃ me ’ti ―pe― amutaṃ mutaṃ me ’ti ―pe― 
aviññātaṃ viññātaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā bhaṇāmī ’ti, 
bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti.  
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Không thấy nghĩa là không được thấy bởi mắt. Không nghe nghĩa là 
không được nghe bởi tai. Không cảm giác nghĩa là không được ngửi bởi 
mũi, (và) không được nếm bởi lưỡi, (và) không được xúc chạm bởi thân. 
Không nhận thức nghĩa là không được nhận thức bởi ý. Đã thấy nghĩa là 
đã được thấy bởi mắt. Đã nghe nghĩa là đã được nghe bởi tai. Đã cảm giác 
nghĩa là đã được ngửi bởi mũi, (hoặc) đã được nếm bởi lưỡi, (hoặc) đã được 
xúc chạm bởi thân. Đã nhận thức nghĩa là đã được nhận thức bởi ý.  
 
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” 
 
 

Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm. 
 
 

Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 
 
 

Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát. 
 
 

Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 
 
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã không 
nghe ―(như trên)― “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm giác ―(như 
trên)― “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm tội 
pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” 
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Catūhākārehi ―pe― Pañcahākārehi ―pe― Chahākārehi ―pe― 
Sattahākārehi asutaṃ sutaṃ me ’ti ―pe― amutaṃ mutaṃ me ’ti ―pe― 
aviññātaṃ viññātaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā bhaṇāmī ’ti, 
bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya 
khantiṃ, vinidhāya ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ.  
 
 
 

Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me sutañcā ’ti sampajānamusā 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe― Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me 
mutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe― 
Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me viññātañcā ’ti sampajānamusā 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe― Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me 
sutañca mutañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me sutañca 
viññātañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me sutañca mutañca 
viññātañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe―  
 
 
 

Tīhākārehi asutaṃ sutañca me mutañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi asutaṃ 
sutañca me viññātañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi asutaṃ sutañca me diṭṭhañcā ’ti 
sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe― Tīhākārehi asutaṃ 
sutañca me mutañca viññātañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi asutaṃ sutañca me 
mutañca diṭṭhañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi asutaṃ sutañca me mutañca 
viññātañca diṭṭhañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: 
―pe―  
 
 
 

Tīhākārehi amutaṃ mutañca me viññātañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi 
amutaṃ mutañca me diṭṭhañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi amutaṃ mutañca me 
sutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe― 
Tīhākārehi amutaṃ mutañca me viññātañca diṭṭhañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi 
amutaṃ mutañca me viññātañca sutañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi amutaṃ 
mutañca me viññātañca diṭṭhañca sutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa: ―pe―  
 
 
 

Tīhākārehi aviññātaṃ viññātañca me diṭṭhañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi 
aviññātaṃ viññātañca me sutañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi aviññātaṃ 
viññātañca me mutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: 
―pe― Tīhākārehi aviññātaṃ viññātaṃ ca me diṭṭhañca sutañcā ’ti ―pe― 
Tīhākārehi aviññātaṃ viññatañca me diṭṭhañca mutañcā ’ti ―pe― 
Tīhākārehi aviññātaṃ viññātañca me diṭṭhañca sutañca muttañcā ’ti 
sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe―  
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Với bốn yếu tố, ―(như trên)― Với năm yếu tố, ―(như trên)― Với sáu yếu 
tố, ―(như trên)― Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về 
điều đã không nghe ―(như trên)― “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm 
giác ―(như trên)― “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm 
tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy và đã nghe” về điều 
đã không thấy bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)― Với ba yếu tố, vị cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã thấy và đã cảm giác” về điều đã không thấy bị phạm 
tội pācittiya: ―(như trên)― Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
thấy và đã nhận thức” về điều đã không thấy bị phạm tội pācittiya: ―(như 
trên)― Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy, đã nghe, và đã 
cảm giác” về điều đã không thấy ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã 
thấy, đã nghe, và đã nhận thức” về điều đã không thấy ―(như trên)― Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” về điều đã 
không thấy bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)―  
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” về 
điều đã không nghe ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe và đã nhận 
thức” về điều đã không nghe ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe và 
đã thấy” về điều đã không nghe bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)― Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận 
thức” về điều đã không nghe ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe, 
đã cảm giác, và đã thấy” về điều đã không nghe ―(như trên)― Với ba yếu 
tố, ... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về điều đã không 
nghe bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)―  
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận 
thức” về điều đã không cảm giác ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm 
giác và đã thấy” về điều đã không cảm giác ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... 
“Tôi đã cảm giác và đã nghe” về điều đã không cảm giác bị phạm tội 
pācittiya: ―(như trên)― Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về điều đã không cảm giác ―(như 
trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, và đã nghe” về điều 
đã không cảm giác ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác, đã nhận 
thức, đã thấy, và đã nghe” về điều đã không cảm giác ―(như trên)―  
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thấy” 
về điều đã không nhận thức ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức và đã 
nghe” về điều đã không nhận thức ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức 
và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức bị phạm tội pācittiya: ―nt― 
Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấy, và đã 
nghe” về điều đã không nhận thức ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức, 
đã thấy, và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức ―nt― Với ba yếu tố, ... 
“Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều đã không 
nhận thức bị phạm tội pācittiya ―(như trên)― 
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Tīhākārehi diṭṭhaṃ adiṭṭhaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā 
bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti. Catūhākārehi ―pe― 
Pañcahākārehi ―pe― Chahākārehi ―pe― Sattahākārehi diṭṭhaṃ ‘adiṭṭhaṃ 
me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: pubbevassa hoti 
‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti 
‘musā mayā bhaṇitan ’ti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya 
ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ.  
 
 
 

Tīhākārehi asutaṃ sutaṃ me ’ti ―pe― mutaṃ amutaṃ me ’ti ―pe― 
viññātaṃ aviññātaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā bhaṇāmī ’ti, 
bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti. Catūhākārehi ―pe― Pañcahākārehi 
―pe― Chahākārehi ―pe― Sattahākārehi sutaṃ asutaṃ me ’ti ―pe― mutaṃ 
amutaṃ me ’ti ―pe― viññātaṃ aviññātaṃ me ’ti sampajānamusā 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, 
bhaṇantassa hoti ‘musā bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti, 
vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya khantiṃ, vinidhāya ruciṃ, vinidhāya bhāvaṃ.  
 
 
 

Tīhākārehi diṭṭhaṃ sutaṃ me ’ti ―pe― Tīhākārehi diṭṭhaṃ mutaṃ me ’ti 
―pe― Tīhākārehi diṭṭhaṃ viññātaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa: ―pe― Tīhākārehi diṭṭhaṃ sutañca me mutañcā ’ti ―pe― 
Tīhākārehi diṭṭhaṃ sutañca me viññātañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi diṭṭhaṃ 
sutañca me mutañca viññātañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa: ―pe―  
 
 
 

Tīhākārehi sutaṃ mutaṃ me ’ti ―pe― Tīhākārehi sutaṃ viññātaṃ me ’ti 
―pe― Tīhākārehi sutaṃ diṭṭhiṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa: ―pe― Tīhākārehi sutaṃ mutañca me viññātañcā ’ti ―pe― 
Tīhākārehi sutaṃ mutañca me diṭṭhañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi sutaṃ 
mutañca me viññātañca diṭṭhañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa: ―pe―  
 
 
 

Tīhākārehi mutaṃ viññātaṃ me ’ti ―pe― Tīhākārehi mutaṃ diṭṭhaṃ me 
’ti ―pe― Tīhākārehi mutaṃ sutaṃ me ’ti sampajānamusā bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa: ―pe― Tīhākārehi mutaṃ viññātañca me diṭṭhañcā ’ti 
―pe― Tīhākārehi mutaṃ viññātañca me sutañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi 
mutaṃ viññātañca me diṭṭhañca sutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa 
āpatti pācittiyassa: ―pe―  
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Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không thấy” về điều đã 
thấy bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, ―(như trên)― Với năm 
yếu tố, ―(như trên)― Với sáu yếu tố, ―(như trên)― Với bảy yếu tố, vị cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã không thấy” về điều đã thấy bị phạm tội pācittiya: 
Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta 
nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều 
khao khát, đã che giấu ý định. 
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã 
nghe ―(như trên)― “Tôi đã không cảm giác” về điều đã cảm giác ―(như 
trên)― “Tôi đã không nhận thức” về điều đã nhận thức bị phạm tội 
pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, ―(như trên)― Với năm yếu tố, ―(như 
trên)― Với sáu yếu tố, ―(như trên)― Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối 
trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã nghe ―(như trên)― “Tôi đã không cảm 
giác” về điều đã cảm giác ―(như trên)― “Tôi đã không nhận thức” về điều 
đã nhận thức bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói 
điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói 
xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã thấy 
―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã thấy ―nt― Với ba yếu 
tố, ... “Tôi đã nhận thức” về điều đã thấy bị phạm tội pācittiya: ―nt― Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” về điều đã 
thấy ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe và đã nhận thức” về điều đã thấy 
―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” về điều 
đã thấy bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)―  
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác” về điều đã 
nghe ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức” về điều đã nghe ―nt― Với 
ba yếu tố, ... “Tôi đã thấy” về điều đã nghe bị phạm tội pācittiya: ―nt― Với 
ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận thức” về 
điều đã nghe ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác và đã thấy” về điều đã 
nghe ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về 
điều đã nghe bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)―  
 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức” về điều đã 
cảm giác ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã thấy” về điều đã cảm giác ―nt― Với 
ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội pācittiya: ―nt― 
Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thấy” về 
điều đã cảm giác ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức và đã nghe” về 
điều đã cảm giác ―nt― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã 
nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)― 
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Tīhākārehi viññātaṃ diṭṭhaṃ me ’ti ―pe― Tīhākārehi viññātaṃ sutaṃ 
me ’ti ―pe― Tīhākārehi viññātaṃ mutaṃ me ’ti sampajānamusā 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: ―pe― Tīhākārehi viññātaṃ diṭṭhañca me 
sutañcā ’ti ―pe― Tīhākārehi viññātaṃ diṭṭhañca me mutañcā ’ti ―pe― 
Tīhākārehi viññātaṃ diṭṭhañca me sutañca mutañcā ’ti sampajānamusā 
bhaṇantassa āpatti pācittiyassa ―pe―  
 
 
 

Tīhākārehi diṭṭhe vematiko diṭṭhaṃ no kappeti diṭṭhaṃ nassarati diṭṭhaṃ 
pamuṭṭho1 hoti diṭṭhaṃ me sutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa ―pe― diṭṭhaṃ me sutañca mutañca viññātañcā ’ti 
sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa ―pe― sute vematiko sutaṃ 
no kappeti sutaṃ nassarati sutaṃ pamuṭṭho hoti ―pe― mute vematiko 
mutaṃ no kappeti mutaṃ nassarati mutaṃ pamuṭṭho1 hoti ―pe―  
 
 
 

Tīhākārehi viññāte vematiko viññātaṃ no kappeti viññātaṃ nassarati 
viññātaṃ pamuṭṭho hoti viññātañca me diṭṭhañcā ’ti ―pe― viññātaṃ 
pamuṭṭho hoti viññātañca me sutañcā ’ti ―pe― viññātaṃ pamuṭṭho hoti 
viññātañca me mutañcā ’ti ―pe― viññātaṃ pamuṭṭho hoti viññātañca me 
diṭṭhañca sutañcā ’ti ―pe― viññātaṃ pamuṭṭho hoti viññātañca me 
diṭṭhañca sutañca mutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti 
pācittiyassa: pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā 
bhaṇāmī ’ti, bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti.  
 
 
 

Catūhākārehi ―pe― Pañcahākārehi ―pe― Chahākārehi ―pe― 
Sattahākārehi ―pe― viññātaṃ pamuṭṭho hoti viññātañca me diṭṭhañca 
sutañca mutañcā ’ti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musā bhaṇissan ’ti, bhaṇantassa hoti ‘musā bhaṇāmī ’ti, 
bhaṇitassa hoti ‘musā mayā bhaṇitan ’ti, vinidhāya diṭṭhiṃ, vinidhāya 
khantiṃ, vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.  
 
 
 

Anāpatti davā bhaṇati, ravā bhaṇati;2 Davā bhaṇati nāma sahasā 
bhaṇati, Ravā bhaṇati nāma aññaṃ bhaṇissāmī’ti aññaṃ bhaṇati; 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Musāvādasikkhāpadaṃ paṭhamaṃ. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 sammuṭṭho - PTS; pammuṭṭho - Sīmu.  2 davāya bhaṇati ravāya bhaṇati - Syā. 
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Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá:”Tôi đã thấy” về điều đã nhận 
thức ―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe” về điều đã nhận thức 
―(như trên)― Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pācittiya: ―(như trên)― Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: 
“Tôi đã thấy và đã nghe” về điều đã nhận thức ―(như trên)― Với ba yếu tố, 
... “Tôi đã thấy và đã cảm giác” về điều đã nhận thức ―(như trên)― Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pācittiya: ―(như trên)―  
 

Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, 
không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi 
đã thấy và đã nghe” bị phạm tội pācittiya: ―(như trên)― lại cố tình nói điều 
dối trá: “Tôi đã thấy và đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” bị phạm tội 
pācittiya: ―(như trên)― vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã 
nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe ―(như trên)― vị có 
hoài nghi về điều đã cảm giác, không tin điều đã cảm giác, không nhớ về điều 
đã cảm giác, quên điều đã cảm giác ―(như trên)―  

 
Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nhận thức, không tin điều đã 

nhận thức, không nhớ về điều đã nhận thức, quên điều đã nhận thức lại cố 
tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thấy” ―(như trên)― quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức và đã nghe” ―(như trên)― quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức và đã cảm giác” ―(như trên)― quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy, và đã nghe” ―(như trên)― 
quên điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm 
giác” bị phạm tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.”  

 
Với bốn yếu tố, ―(như trên)― Với năm yếu tố, ―(như trên)― Với sáu yếu 

tố, ―(như trên)― Với bảy yếu tố, ... quên điều đã nhận thức lại cố tình nói 
điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” bị phạm 
tội pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 
 

Vị nói không suy nghĩ, vị nói theo thói quen ― Nói không suy nghĩ 
nghĩa là nói vội (nói nhanh). Nói theo thói quen nghĩa là (nghĩ rằng): ‘Ta 
sẽ nói điều này’ lại nói điều khác ― vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về nói dối là thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 




