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6. 1. 2. OMASAVĀDASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena kho samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍentā1 pesale bhikkhū omasanti jātiyāpi 
nāmenapi gottenapi kammenapi sippenapi ābādhenapi liṅgenapi kilesenapi 
āpattiyāpi hīnenapi akkosena khuṃsenti vambhenti. Ye te bhikkhū appicchā 
―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhū pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍentā pesale bhikkhū omasissanti 
jātiyāpi nāmenapi gottenapi kammenapi sippenapi ābādhenapi liṅgenapi 
kilesenapi āpattiyāpi hīnenapi akkosena khuṃsessanti vambhesantī ”ti?  
 
 
 
 

2. Atha kho te bhikkhū chababaggiye bhikkhū anekapariyāyena 
vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍentā pesale bhikkhū omasatha 
jātiyāpi ―pe― hīnenapi akkosena khuṃsetha vambhethā ”ti?  
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍentā pesale bhikkhū omasissatha jātiyāpi 
―pe― hīnenapi akkosena khuṃsessatha vambhessatha? Netaṃ 
moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 
 

3. “Bhūtapubbaṃ bhikkhave, takkasilāyaṃ aññatarassa brāhmaṇassa 
nandivisālo nāma balivaddo2 ahosi. Atha kho bhikkhave nandivisālo 
balivaddo taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca: “Gaccha tvaṃ brāhmaṇa seṭṭhinā 
saddhiṃ sahassena abbhutaṃ3 karohi: ‘Mayhaṃ balivaddo sakaṭasataṃ 
atibaddhaṃ pavaṭṭessatī ’”ti. Atha kho bhikkhave so brāhmaṇo seṭṭhinā 
saddhiṃ sahassena abbhutaṃ akāsi: “Mayhaṃ balivaddo sakaṭasataṃ 
atibaddhaṃ pavaṭṭessatī ”ti. Atha kho bhikkhave so brahmaṇo sakaṭasataṃ 
atibandhitvā nandivisālaṃ balivaddaṃ yojetvā etadavoca: “Añcha4 kūṭa, 
vahassu kūṭā ”ti. Atha kho bhikkhave nandivisālo balivaddo tattheva aṭṭhāsi. 
Atha kho bhikkhave so brāhmaṇo sahassena parājito pajjhāyi.  

                                                   
1 bhaṇḍantā - Ma, Syā.       3 abbhudaṃ - Syā.  
2 balībaddo - Ma; balibaddo - Syā, PTS.     4 gaccha - Ma, PTS. 



 

 15

6. 1. 2. ĐIỀU HỌC VỀ NÓI LỜI MẮNG NHIẾC: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại còn chửi rủa và 
khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)―, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mắng nhiếc các tỳ khưu hiền 
thiện theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề 
nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại 
còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện?” 
 
 
 
 

2. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bằng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu 
hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, ―(như 
trên)―lại còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện, có đúng không vậy?”  
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mắng 
nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, ―(như trên)― lại còn chửi rủa 
và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin ―(như trên)― Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 

3. - Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Takkasilā có người Bà-la-
môn nọ có con bò mộng tên là Nandivisāla. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò 
mộng Nandivisāla đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, 
hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương một ngàn (nói rằng): Con bò mộng 
của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với nhau.” Này các tỳ 
khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú thương một ngàn 
(nói rằng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối 
liền với nhau.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã nối liền một 
trăm xe kéo lại với nhau rồi máng con bò mộng Nandivisāla vào và đã nói 
điều này: “Này đồ xạo, hãy kéo đi. Này đồ xạo, hãy lôi đi.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisāla đã đứng yên ngay tại chỗ ấy. Này các tỳ 
khưu, khi ấy người Bà-la-môn ấy bị thua một ngàn nên đã rầu rĩ.  
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4. Athakho bhikkhave nandivisālo balivaddo taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca: 
“Kissa tvaṃ brāhmaṇa pajjhāyasī ”ti? “Tathāhi panāhaṃ bho tayā sahassena 
parājito ”ti. “Kissa pana maṃ tvaṃ brāhamaṇa akūṭaṃ kūṭavādena pāpesi? 
Gaccha tvaṃ brāhmaṇa seṭṭhinā saddhiṃ dvīhi sahassehi abbhutaṃ karohi: 
‘Mayhaṃ balivaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ pavaṭṭesassatī ’ti. Mā ca maṃ 
akūṭaṃ kūṭavādena pāpesī ”ti. Atha kho bhikkhave so brāhmaṇo seṭṭhinā 
saddhiṃ dvīhi sahassehi abbhutaṃ akāsi: “Mayhaṃ balivaddo sakaṭasataṃ 
atibaddhaṃ pavaṭṭessatī ”ti.  
 
 

5. Atha kho bhikkhave so brāhmaṇo sakaṭasataṃ atibandhitvā 
nandivisālaṃ balivaddaṃ yojetvā1 etadavoca: “Añcha bhadra vahassu bhadrā 
”ti. Atha kho bhikkhave nandivisālo balivaddo sakaṭasataṃ atibaddhaṃ 
pavaṭṭesi.  
 
 

6.  “Manāpameva bhāseyya nāmanāpaṃ kudācanaṃ,  
 manāpaṃ bhāsamānassa garumbhāraṃ udabbahī,  
 dhanañca naṃ alabbhesi2 tena cattamano ahū ”ti.  
 

Tadāpi me bhikkhave amanāpā khuṃsanā vambhanā, kimaṅga pana 
etarahi manāpā bhavissati khuṃsanā vambhanā? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Omasavāde pācittiyan ”ti.  
 
 

7. Omasavādo nāma dasahi ākārehi omasati: jātiyāpi nāmenapi 
gontenapi kammenapi sippenapi ābādhenapi liṅgenapi kilesenapi āpattiyāpi 
akkosenapi.  
 
 

8. Jāti nāma dve jātiyo, hīnā ca jāti ukkaṭṭhā ca jāti. Hīnā nāma jāti 
caṇḍālajāti veṇajāti nesādajāti rathakārajāti, pukkusajāti, esā hīnā nāma jāti. 
Ukkaṭṭhā nāma jāti khattiya jāti brāhmaṇajāti, esā ukkaṭṭhā nāma jāti.  
 
 

9. Nāmaṃ nāma dve nāmāni, hīnañca nāmaṃ ukkaṭṭhañca nāmaṃ. 
Hīnaṃ nāma nāmaṃ avakaṇṇakaṃ javakaṇṇakaṃ dhaniṭṭhakaṃ 
saviṭṭhakaṃ kulavaḍḍhakaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu oñātaṃ 
avaññātaṃ hīḷitaṃ paribhūtaṃ acittīkataṃ,3 etaṃ hīnaṃ nāma nāmaṃ. 
Ukkaṭṭhaṃ nāma nāmaṃ buddhapaṭisaññuttaṃ dhammapaṭisaññuttaṃ 
saṅghapaṭisaññuttaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu anoñātaṃ anavaññātaṃ 
ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ, etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma nāmaṃ.  

                                                   
1 yuñjitvā - Ma, Syā, PTS. 2 alābhesi - Ma.         3 acitīkataṃ - Syā; acittikataṃ - PTS. 
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4. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò mộng Nandivisāla đã nói với người Bà-
la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, vì sao ngươi lại rầu rĩ vậy?” “Này ông 
bò, bởi vì do ông mà ta đã bị thua một ngàn như thế.” “Này Bà-la-môn, vì sao 
ngươi lại bôi xấu ta bằng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không xạo? Này 
Bà-la-môn, ngươi hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương hai ngàn (nói 
rằng): ‘Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau.’ Và chớ có bôi xấu ta bằng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không 
xạo.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú 
thương hai ngàn (nói rằng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm 
xe kéo được nối liền với nhau.”  
 

5. Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy sau khi nối liền một trăm 
xe kéo lại với nhau rồi đã máng con bò mộng Nandivisāla vào và đã nói điều 
này: “Này bạn hiền, hãy kéo đi. Này bạn hiền, hãy lôi đi.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisāla đã lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau. 
 

6. Nên nói chỉ toàn lời hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào bất cứ 
lúc nào. (Con bò) đã lôi đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã, và đã 
đạt được tài sản cho người ấy, và nhờ thế nó đã được hoan hỷ.  
 

Này các tỳ khưu, ngay từ thời ấy sự chửi rủa và sự khinh bỉ đã không làm 
ta hài lòng, thì hiện nay điều gì khiến cho sự chửi rủa và sự khinh bỉ sẽ làm ta 
hài lòng? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 

“Khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội pācittiya.”  
 

7. Lời mắng nhiếc nghĩa là mắng nhiếc theo mười biểu hiện: theo sự 
sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, và bằng sự sỉ vả.  
 

8. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la-
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý.  
 

9. Tên gọi nghĩa là có hai loại tên gọi: tên gọi thấp kém và tên gọi cao 
quý. Tên gọi thấp kém nghĩa là tên Avakaṇṇaka, Javakaṇṇaka, Dhaniṭṭhaka, 
Saviṭṭhaka, Kulavaḍḍhaka, hoặc là (tên gọi) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê 
tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; tên 
gọi ấy gọi là tên gọi thấp kém. Tên gọi cao quý nghĩa là được gắn liền với từ 
Buddha (đức Phật), được gắn liền với từ Dhamma (Giáo Pháp), được gắn 
liền với từ Saṅgha (Hội Chúng), hoặc là (tên gọi) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; tên gọi ấy gọi là tên gọi cao quý.  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo       Musāvādavaggo - Pāc. 6. 1. 2. 
 

 18

10. Gottaṃ nāma dve gottāni, hīnañca gottaṃ ukkaṭṭhañca gottaṃ. 
Hīnaṃ nāma gottaṃ kosiyagottaṃ bhāradvājagottaṃ, tesu tesu vā pana 
janapadesu oñātaṃ avaññātaṃ hīḷitaṃ paribhūtaṃ acittīkataṃ, etaṃ hīnaṃ 
nāma gottaṃ. Ukkaṭṭhaṃ nāma gottaṃ gotamagottaṃ moggallānagottaṃ 
kaccānagottaṃ1 vāseṭṭhagottaṃ,2 tesu tesu vā pana janapadesu anoñātaṃ 
anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ, etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma 
gottaṃ.  
 
 
 

11. Kammaṃ nāma dve kammāni, hīnañca kammaṃ ukkaṭṭhañca 
kammaṃ. Hīnaṃ nāma kammaṃ koṭṭhakakammaṃ pupphachaḍḍhaka-
kammaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu oñātaṃ avaññātaṃ hīḷitaṃ 
paribhūtaṃ acittīkataṃ, etaṃ hīnaṃ nāma kammaṃ. Ukkaṭṭhaṃ nāma 
kammaṃ kasi vaṇijjā gorakkhā, tesu tesu vā pana janapadesu anoñātaṃ 
anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ, etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma 
kammaṃ.  
 
 
 

12. Sippaṃ nāma dve sippāni, hīnañca sippaṃ ukkaṭṭhañca sippaṃ. 
Hīnaṃ nāma sippaṃ nāḷakārasippaṃ kumbhakārasippaṃ, pesakārasippaṃ 
cammakārasippaṃ nahāpitasippaṃ, tesu tesu vā pana janapadesu oñātaṃ 
avaññātaṃ hīḷitaṃ paribhūtaṃ acittīkataṃ etaṃ hīnaṃ nāma sippaṃ. 
Ukkaṭṭhaṃ nāma sippaṃ muddā3 gaṇanā lekhā, tesu tesu vā pana 
janapadesu anoñātaṃ anavaññātaṃ ahīḷitaṃ aparibhūtaṃ cittīkataṃ, etaṃ 
ukkaṭṭhaṃ nāma sippaṃ.  
 
 
 

13. Sabbepi ābādhā hīnā, api ca madhumeho abādho ukkaṭṭho.  
 
 
 

14. Liṅgaṃ nāma dve liṅgāni, hīnañca liṅgaṃ ukkaṭṭhañca liṅgaṃ. 
Hīnaṃ nāma liṅgaṃ atidīghaṃ atirassaṃ atikaṇhaṃ accodātaṃ, etaṃ 
hīnaṃ nāma liṅgaṃ. Ukkaṭṭhaṃ nāma liṅgaṃ nātidīghaṃ nātirassaṃ 
nātikaṇhaṃ nāccodātaṃ, etaṃ ukkaṭṭhaṃ nāma liṅgaṃ.  
 
 
 

15. Sabbepi kilesā hīnā.  
 
 
 

16. Sabbāpi āpattiyo hīnā, api ca sotāpattisamāpatti ukkaṭṭhā.  

                                                   
1 kaccāyanagottaṃ - Syā, PTS.   2 vāsiṭṭhagottaṃ - Ma, PTS. 3 muddhā - Syā.  
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10. Dòng họ nghĩa là có hai loại dòng họ: dòng họ thấp kém và dòng họ 
cao quý. Dòng họ thấp kém nghĩa là dòng họ Kosiya, dòng họ Bhāradvāja, 
hoặc là (dòng họ) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không 
được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ thấp 
kém. Dòng họ cao quý nghĩa là dòng họ Gotama, dòng họ Moggallāna, dòng 
họ Kaccāna, dòng họ Vāseṭṭha, hoặc là (dòng họ) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ cao quý.  
 

11. Công việc nghĩa là có hai loại công việc: công việc thấp kém và công 
việc cao quý. Công việc thấp kém nghĩa là công việc của thợ mộc, công việc 
hốt dọn bông hoa, hoặc là (công việc) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị 
xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; công việc ấy 
gọi là công việc thấp kém. Công việc cao quý nghĩa là việc đồng áng, việc 
thương buôn, việc chăn bò, hoặc là (công việc) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng trong 
những xứ sở ấy; công việc ấy gọi là công việc cao quý.  
 

12. Nghề nghiệp nghĩa là có hai loại nghề nghiệp: nghề nghiệp thấp kém 
và nghề nghiệp cao quý. Nghề nghiệp thấp kém nghĩa là nghề đan tre, nghề 
làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc, hoặc là (nghề nghiệp) bị 
khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay 
trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là nghề nghiệp thấp kém. Nghề 
nghiệp cao quý nghĩa là nghề quản lý, nghề kế toán, nghề thư ký, hoặc là 
(nghề nghiệp) không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm, không 
bị xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là 
nghề nghiệp cao quý.  
 

13. Tất cả các bệnh tật là thấp kém, tuy nhiên bệnh tiểu đường là cao 
quý. 
 

14. Đặc điểm nghĩa là có hai đặc điểm: đặc điểm thấp kém và đặc điểm 
cao quý. Đặc điểm thấp kém nghĩa là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng; 
đặc điểm ấy gọi là đặc điểm thấp kém. Đặc điểm cao quý nghĩa là không quá 
cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng; đặc điểm ấy gọi là đặc 
điểm cao quý.  
 

15. Tất cả các phiền não là thấp kém. 
 

16. Tất cả các sự vi phạm (āpatti) là thấp kém. Tuy nhiên, sự vi phạm 
vào dòng Thánh (quả vị Nhập Lưu) và sự tự mình vi phạm (sự chứng đạt) là 
cao quý.1  

                                                   
1 Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ āpatti là “sự đạt đến,” nghĩa thông dụng 
là “sự phạm tội, hay tội vi phạm” như được thấy ở trường hợp thấp kém. Còn trường hợp cao 
quý được nêu ra hai hợp từ là sotāpatti (sota-āpatti) và samāpatti (sam-āpatti) do được 
ghép với āpatti. Từ sotāpatti có ý nghĩa là sự đạt đến dòng chảy, sự tiến vào dòng Thánh, tức 
là quả vị Nhập Lưu; còn từ samāpatti có ý nghĩa là sự đạt đến trọn vẹn, sự tự mình đạt đến, 
dịch là sự chứng đạt. Khó có thể diễn đạt trọn vẹn sang tiếng Việt (ND). 
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17. Akkoso nāma dve akkoso, hīno ca akkoso ukkaṭṭho ca akkoso. Hīno 
nāma akkoso oṭṭhosi meṇeḍāsi goṇosi gadrabhosi tiracchānagatosi 
nerayikosi, natthi tuyhaṃ sugati duggatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā ”ti, 
yakārena vā bhakārena vā, kāṭakoṭacikāya vā, eso hīno nāma akkoso. 
Ukkaṭṭho nāma akkoso paṇḍitosi vyattosi medhāvīsi bahussutosi, 
dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā ”ti, 
eso ukkaṭṭho nāma akkoso.  
 
 

 
18. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo1 hīnena hīnaṃ vadeti caṇḍālaṃ veṇaṃ nesādaṃ 
rathakāraṃ pukkusaṃ “caṇḍālosi veṇosi nesādosi rathakārosi pukkusosī ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

 
19. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti khattiyaṃ brahmaṇaṃ 
“caṇḍālosi veṇosi nesādosi rathakārosi pukkusosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya 
vācāya pācittiyassa.  
 
 

 
20. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti caṇḍālaṃ veṇaṃ nesādaṃ 
rathakāraṃ pukkusaṃ “khattiyosi brāhmaṇosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya 
vācāya pācittiyassa.  
 
 

 
21. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti khattiyaṃ brāhmaṇaṃ 
“khattiyosi brāhmaṇosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

 
22. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti avakaṇṇakaṃ javakaṇṇakaṃ 
dhaniṭṭhakaṃ saviṭṭhakaṃ kulavaḍḍhakaṃ “avakaṇṇakosi javakaṇṇakosi 
dhaniṭṭhakosi saviṭṭhakosi kulavaḍḍhakosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  

                                                   
1 maṅkuṃ kattukāmo - PTS. 
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17. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò , ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng ‘ya,’1 hoặc đệm 
vào tiếng ‘bha,’ hoặc gọi là ‘kāṭa’ đối với người nam và ‘koṭacikā’ đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao 
quý.  
 
 

18. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp 
kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng 
thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

19. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói.  
 
 

20. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội pācittiya 
theo từng lời nói. 
 
 

21. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là 
Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

22. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakaṇṇaka, là 
Javakaṇṇaka, là Dhaniṭṭhaka, là Saviṭṭhaka, là Kulavaḍḍhaka rồi nói theo sự 
thấp kém rằng: “Ngươi là Avakaṇṇaka, ngươi là Javakaṇṇaka, ngươi là 
Dhaniṭṭhaka, ngươi là Saviṭṭhaka, ngươi là Kulavaḍḍhaka;” vị nói thì phạm 
tội pācittiya theo từng lời nói. 

                                                   
1 Không rõ nghĩa của các từ đệm này, chỉ biết khi đệm vào các từ này thì có ý chê bai (ND). 
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23. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti buddharakkhitaṃ 
dhammarakkhitaṃ saṅgharakkhitaṃ “avakaṇṇakosi javakaṇṇakosi 
dhaniṭṭhakosi saviṭṭhakosi kulavaḍḍhakosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 

 
24. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti avakaṇṇakaṃ javakaṇṇakaṃ 
dhaniṭṭhakaṃ saviṭṭhakaṃ kulavaḍḍhakaṃ “buddharakkhitosi 
dhammarakkhitosi saṅgharakkhitosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 

 
25. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti buddharakkhitaṃ 
dhammarakkhitaṃ saṅgharakkhitaṃ “buddharakkhitosi dhammarakkhitosi 
saṅgharakkhitosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
26. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti kosiyaṃ bhāradvājaṃ “kosiyosi 
bhāradvājosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
27. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti gotamaṃ moggallānaṃ 
kaccānaṃ vāseṭṭhaṃ “kosiyosi bhāradvājosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 

 
28. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti kosiyaṃ bhāradvājaṃ “gotamosi 
moggallānosi kaccānosi1 vāseṭṭhosī ”ti2 bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 

 
29. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti gotamaṃ moggallānaṃ 
kaccānaṃ vāseṭṭhaṃ “gotamosi moggallānosi kaccānosi vāseṭṭhosī ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

                                                   
1 kaccāyano si - Syā.       2 vāsiṭṭhosī ’ti - Ma. 
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23. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Saṅgharakkhita rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi 
là Avakaṇṇaka, ngươi là Javakaṇṇaka, ngươi là Dhaniṭṭhaka, ngươi là 
Saviṭṭhaka, ngươi là Kulavaḍḍhaka;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng 
lời nói. 
 

 
24. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakaṇṇaka, là 
Javakaṇṇaka, là Dhaniṭṭhaka, là Saviṭṭhaka, là Kulavaḍḍhaka rồi nói theo sự 
cao quý rằng: “Ngươi là Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi 
là Saṅgharakkhita;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
25. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Saṅgharakkhita, rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là Saṅgharakkhita;” vị 
nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
26. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bhāradvāja rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là Kosiya, ngươi là 
Bhāradvāja;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
27. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Moggallāna, là Kaccāna, là Vāseṭṭha rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là 
Kosiya, ngươi là Bhāradvāja;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
28. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bhāradvāja rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là Gotama, ngươi là 
Moggallāna, ngươi là Kaccāna, ngươi là Vāseṭṭha;” vị nói thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
29. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Moggallāna, là Kaccāna, là Vāseṭṭha rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
Gotama, ngươi là Moggallāna, ngươi là Kaccāna, ngươi là Vāseṭṭha;” vị nói 
thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
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30. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti koṭṭhakaṃ pupphachaḍḍhakaṃ 
“koṭṭhakosi pupphachaḍḍhakosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 
 

31. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti kassakaṃ vāṇijaṃ gorakkhaṃ 
“koṭṭhakosi pupphachaḍḍhakosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 
 

32. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti koṭṭhakaṃ pupphachaḍḍhakaṃ 
“kassakosi vāṇijajosi gorakkhosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 
 

33. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti kassakaṃ vāṇijaṃ 
gorakkhaṃ “kassakosi vāṇijosi gorakkhosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 
 

34. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti naḷakāraṃ kumbhakāraṃ pesakāraṃ 
cammakāraṃ nahāpitaṃ “naḷakārosi kumbhakārosi pesakārosi 
cammakārosi nahāpitosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 

35. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti muddikaṃ1 gaṇakaṃ lekhakaṃ 
“naḷakārosi kumbhakārosi pesakārosi cammakārosi nahāpitosī ”ti bhaṇati, 
āpatti vācāya vācāya pāciyattiyassa.  
 
 
 

36. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti naḷakāraṃ kumbhakāraṃ 
pesakāraṃ cammakāraṃ nahāpitaṃ “muddikosi gaṇakosi lekhakosī ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  

                                                   
1 muddhikaṃ - Syā.  
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30. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi là 
người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
31. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi 
là người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
32. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là nông phu, ngươi là 
thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo 
từng lời nói. 
 

 
33. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là nông phu, ngươi 
là thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo 
từng lời nói. 
 

 
34. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là nghề đan tre, 
nghề làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc rồi nói theo sự thấp 
kém rằng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm gốm, ngươi là thợ dệt, 
ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì phạm tội pācittiya 
theo từng lời nói. 
 

 
35. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm 
gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì 
phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

 
36. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là thợ đan tre, 
thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký;” vị nói thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 
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37. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti muddikaṃ gaṇakaṃ 
lekhakaṃ “muddikosi gaṇakosi lekhakosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 

 
38. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti kuṭṭhikaṃ gaṇaḍikaṃ kilāsikaṃ 
sosikaṃ apamārikaṃ “kuṭṭhikosi gaṇaḍikosi kilāsikosi sosikosi apamārikosī 
”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

 
39. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti madhumehikaṃ “kuṭṭhikosi 
gaṇḍikosi kilāsikosi sosikosi apamārikosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 

 
40. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti kuṭṭhikaṃ gaṇḍikaṃ kilāsikaṃ 
sosikaṃ apamārikaṃ “madhumehikosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 

 
41. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti madhumehikaṃ 
“madhumehikosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

 
42. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti atidīghaṃ atirassaṃ atikaṇhaṃ 
accodātaṃ “atidīghosi atirassosi atikaṇhosi accodātosī ”ti bhaṇati, āpatti 
vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

 
43. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti nātidīghaṃ nātirassaṃ 
nātikaṇhaṃ nāccodātaṃ “atidīghosi atirassosi atikaṇhosi accodātosī ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
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37. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, 
ngươi là thư ký;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

38. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mụt nhọt, ngươi là 
người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là người bệnh động 
kinh;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

39. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh 
mụt nhọt, ngươi là người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là 
người bệnh động kinh;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

40. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo 
từng lời nói. 
 
 

41. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường;” vị nói thì phạm 
tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

42. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trắng rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là 
quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trắng;” vị nói thì phạm tội pācittiya 
theo từng lời nói. 
 
 

43. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá 
trắng;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
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44. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti atidīghaṃ atirassaṃ atikaṇhaṃ 
accodātaṃ “nātidīghosi nātirassosi nātikaṇhosi nāccodātosī ”ti bhaṇati, 
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

45. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti nātidīghaṃ nātirassaṃ, 
nātikaṇhaṃ nāccodātaṃ “nātidīghosi nātirassosi nātikaṇhosi nāccodātosī ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

46. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti rāgapariyuṭṭhitaṃ dosa-
pariyuṭṭhitaṃ mohapariyuṭṭhitaṃ “rāgapariyuṭṭhitosi dosapariyuṭṭhitosi 
mohapariyuṭṭhitosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

47. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti vītarāgaṃ vītadosaṃ vītamohaṃ 
“rāgapariyuṭṭhitosi dosapariyuṭṭhitosi mohapariyuṭṭhitosī ”ti bhaṇati, āpatti 
vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

48. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti rāgapariyuṭṭhitaṃ dosa-
pariyuṭṭhitaṃ mohapariyuṭṭhitaṃ “vītarāgosi vītadososi vītamohosī ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

49. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti vītarāgaṃ vītadosaṃ 
vītamohaṃ “vītarāgosi vītadososi vītamohosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya 
vācāya pācittiyassa.  
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44. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trắng rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là không quá cao, 
ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trắng;” 
vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 
 
 

45. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là không quá cao, ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, 
ngươi là không quá trắng;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 
 

 
46. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 

làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi 
bị tham khuấy nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu;” vị 
nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 
 
 

47. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có si đã lìa rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi bị tham khuấy 
nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu;” vị nói thì phạm 
tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 
 
 

48. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi có 
tham đã lìa, ngươi có sân đã lìa, ngươi có si đã lìa;” vị nói thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 
 
 
 
 

49. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có si đã lìa rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi có tham đã lìa, ngươi 
có sân đã lìa, ngươi có si đã lìa;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời 
nói. 
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50. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti pārājikaṃ ajjhāpannaṃ 
saṅghādisesaṃ ajjhāpannaṃ thullaccayaṃ ajjhāpannaṃ pācittiyaṃ 
ajjhāpannaṃ pāṭidesanīyaṃ ajjhāpannaṃ dukkaṭaṃ ajjhāpannaṃ 
dubbhāsitaṃ ajjhāpannaṃ “pārājikaṃ ajjhāpannosi saṅghādisesaṃ 
ajjhāpannosi thullaccayaṃ ajjhāpannosi pācittiyaṃ ajjhāpannosi 
pāṭidesanīyaṃ ajjhāpannosi dukkaṭaṃ ajjhāpannosi dubbhāsitaṃ 
ajjhāpannosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

51. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti sotāpannaṃ “pārājikaṃ 
ajjhāpannosi ―pe― dubbhāsitaṃ ajjhāpannosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya 
vācāya pācittiyassa.  
 
 

52. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti pārājikaṃ ajjhāpannaṃ ―pe― 
dubbhāsitaṃ ajjhāpannaṃ “sotāpannosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
pācittiyassa.  
 
 

53. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti sotāpannaṃ “sotāpannosī 
”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

54. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti oṭṭhaṃ meṇḍaṃ goṇaṃ gadrabhaṃ 
tiracchānagataṃ nerayikaṃ “oṭṭhosi meṇḍosi goṇosi gadrabhosi 
tiracchānagatosi nerayikosi natthi tuyhaṃ sugati duggatiyeva tuyhaṃ 
pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

55. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti paṇḍitaṃ vyattaṃ medhāviṃ 
bahussutaṃ dhammakathikaṃ “oṭṭhosi meṇḍosi goṇosi gadrabhosi 
tiracchānagatosi nerayikosi natthi tuyhaṃ sugati duggatiyeva tuyhaṃ 
pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 

56. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti oṭṭhaṃ meṇḍaṃ goṇaṃ 
gadrabhaṃ tiracchānagataṃ nerayikaṃ “paṇḍitosi vyattosi medhāvīsi 
bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ 
pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
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50. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
pārājika, vi phạm tội saṅghādisesa, vi phạm tội thullaccaya, vi phạm tội 
pācittiya, vi phạm tội pāṭidesanīya, vi phạm tội dukkaṭa, vi phạm tội 
dubbhāsita rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi đã vi phạm tội pārājika, 
ngươi đã vi phạm tội saṅghādisesa, ngươi đã vi phạm tội thullaccaya, ngươi 
đã vi phạm tội pācittiya, ngươi đã vi phạm tội pāṭidesanīya, ngươi đã vi 
phạm tội dukkaṭa, ngươi đã vi phạm tội dubbhāsita;” vị nói thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 
 

51. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vị Nhập Lưu) rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi đã vi phạm 
tội pārājika, ―(như trên)― ngươi đã vi phạm tội dubbhāsita;” vị nói thì 
phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

52. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
pārājika, ―(như trên)― vi phạm tội dubbhāsita rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi đã vi phạm vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vị nói thì 
phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

53. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vị Nhập Lưu) rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi đã vi phạm 
vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vị nói thì phạm tội pācittiya theo 
từng lời nói. 
 

54. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

55. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

56. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời 
nói. 
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57. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti paṇḍitaṃ vyattaṃ 
medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ “paṇḍitosi vyattosi medhāvīsi 
bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ 
pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 

 
 

58. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Santi idhekacce caṇḍālā veṇā nesādā 
rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 

 
59. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 

maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Santi idhekacce khattiyā brāhmaṇā ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 

 
 

60. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Santi idhekacce avakaṇṇakā javakaṇṇakā 
dhaniṭṭhakā saviṭṭhakā kulavaḍḍhakā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce 
buddharakkhitā dhammarakkhitā saṅgharakkhitā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi 
idhekacce koyisā bhāradvājā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce gotamā 
moggallānā kaccānā vāseṭṭhā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce koṭṭhakā 
pupphachaḍḍhakā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce kassakā vāṇijā 
gorakkhā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce kacce naḷakārā kumbhakārā 
pesakārā cammakārā nahāpitā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce muddikā 
gaṇakā lekhakā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce kuṭṭhikā gaṇḍikā tilāsikā 
sosikā apamārikā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce mudhumehikā ”ti 
bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce atidīghā atirassā atitaṇhā accodātā ”ti 
bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce nātidīghā nātirassā nātikaṇhā nāccodātā ”ti 
bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce rāgapariyuṭṭhitā dosapariyuṭṭhitā 
mohapariyuṭṭhitā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce vītarāgā vītadosā 
vītamohā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce pārājikaṃ ajjhāpannā ”ti 
bhaṇati, ―pe― dubbhāsitaṃ ajjhāpannā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce 
sotāpannā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce oṭṭhā meṇḍā goṇā gadrabhā 
tiracchānagatā nerayikā natthi tesaṃ sugati duggatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhā 
”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2             Phẩm Nói Dối - Điều Pācittiya 02 
 

 33

57. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pācittiya theo từng lời 
nói. 
 
 

58. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì 
phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói. 
 
 

59. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là Sát-
đế-lỵ, là Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói. 
 
 

60. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị tên là 
Avakaṇṇaka, là Javakaṇṇaka, là Dhaniṭṭhaka, là Saviṭṭhaka, là 
Kulavaḍḍhaka;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị tên là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Saṅgharakkhita;” vị nói thì ―(như 
trên)― “Ở đây, có một số vị dòng họ là Kosiya, là Bhāradvāja;” vị nói thì 
―(như trên)― “Ở đây, có một số vị dòng họ là Gotama, là Moggallāna, là 
Kaccāna, là Vāseṭṭha;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là thợ 
mộc, người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị 
là nông phu, thương buôn, người chăn bò;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, 
có một số vị là thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc;” 
vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là quản lý, kế toán, thư ký;” vị 
nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là người bệnh cùi, người bệnh mụt 
nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao phổi, người bệnh động kinh;” vị nói 
thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là người bệnh tiểu đường;” vị nói thì 
―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng;” 
vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là không quá cao, không quá 
lùn, không quá đen, không quá trắng;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có 
một số vị bị tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu;” vị nói 
thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị có tham đã lìa, có sân đã lìa, có si đã 
lìa;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị đã vi phạm tội pārājika,” vị 
nói thì ―(như trên)― đã vi phạm tội dubbhāsita;” vị nói thì ―(như trên)― 
“Ở đây, có một số vị đã vi phạm vào dòng Thánh (Ở đây, có một số vị là các 
bậc Nhập Lưu);” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là con lạc đà, 
con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi trời cho 
những người ấy, khổ cảnh chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội 
dukkaṭa theo từng lời nói.  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo       Musāvādavaggo - Pāc. 6. 1. 2. 
 

 34

61. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Santi idhekacce paṇḍitā vyattā medhāvino1 
bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati, sugatiyeva tesaṃ 
pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 

62. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Ye nūna caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā 
pukkusā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 
 

63. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Ye nūna paṇḍitā vyattā medhāvino 
bahussuto dhammakathikā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 
 

64. Upasampanno upasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Na mayaṃ caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā 
pukkusā ”ti bhaṇati, ―pe― “Na mayaṃ paṇḍitā vyattā medhāvino bahussutā 
dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati sugatiyeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā 
”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 
 

65. Upasampanno anupasampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo hīnena hīnaṃ vadeti: ―pe― hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti 
―pe― ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti ―pe― ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti 
paṇḍitaṃ vyattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ “paṇḍitosi, 
byattosi, medhāvīsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyhaṃ duggati 
sugati yeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  

                                                   
1 medhāvi - Ma. 
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61.Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội 
dukkaṭa theo từng lời nói.  
 
 
 
 
 

62. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói. ―(như trên)―  
 
 
 
 
 

63. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dukkaṭa theo từng lời nói.  
 
 
 
 
 

64. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì ―(như trên)― “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói.  
 
 
 
 
 

65. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo 
sự thấp kém rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ vả) cao quý rồi nói theo sự thấp 
kém rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự cao quý 
rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, 
cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói.  
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66. Upasampanno anusampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Santi idhekacce caṇḍālā veṇā nesādā 
rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce paṇḍitā vyattā 
medhāvino bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati sugatiyeva 
tesaṃ pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 

67. Upasampanno anusampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Ye nūna caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā 
pukkusā ”ti bhaṇati, ―pe― “Ye nūna paṇḍitā vyattā medhāvino bahussutā 
dhammakathikā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 

68. Upasampanno anusampannaṃ khuṃsetukāmo vambhetukāmo 
maṅkukattukāmo evaṃ vadeti: “Na mayaṃ caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā 
pukkusā ”ti bhaṇati, ―pe― “Na mayaṃ paṇḍitā vyattā medhāvino bahussutā 
dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati sugatiyeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā 
”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 
 
 
 

69. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 
na maṅkukattukāmo davakamyatā hīnena hīnaṃ vadeti caṇḍālaṃ veṇaṃ 
nesādaṃ rathakāraṃ pukkusaṃ “caṇḍālosi veṇosi nesādosi rathakārosi 
pukkusosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.  
 
 
 
 

70. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 
na maṅkukattukāmo davakamyatā hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti khattiyaṃ 
brāhmaṇaṃ “caṇḍālosi veṇosi nesādosi rathakārosi pukkusosī ”ti bhaṇati, 
āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.  
 
 
 
 

71. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 
na maṅkukattukāmo davakamyatā ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti caṇḍālaṃ 
veṇaṃ nesādaṃ rathakāraṃ pukkusaṃ “khattiyosi brāhmaṇosi, ”ti bhaṇati, 
āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.  
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66. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những người ấy, 
cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời 
nói.  
 
 

67. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người 
này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt 
rác;” vị nói thì ―(như trên)― “Có lẽ những người này là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những 
người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa theo 
từng lời nói.  
 
 

68. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải 
là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì ―(như trên)― “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói.  
 
 

69. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội dubbhāsita theo từng lời nói.  
 
 

70. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ 
săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội 
dubbhāsita theo từng lời nói.  
 
 

71. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ, ngươi 
là hạng Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội dubbhāsita theo từng lời nói.  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo       Musāvādavaggo - Pāc. 6. 1. 2. 
 

 38

72. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 
na maṅkukattukāmo davakamyatā ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti khattiyaṃ 
brāhmaṇaṃ “khattiyosi brāhmaṇosī ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
dubbhāsitassa.  
 
 
 
 

 
73. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 

na maṅkukattukāmo davakamyatā hīnena hīnaṃ vadeti ―pe― hīnena 
ukkaṭṭhaṃ vadeti ―pe― ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti ―pe― ukkaṭṭhena 
ukkaṭṭhaṃ vadeti paṇḍitaṃ vyattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhamma-
kathikaṃ “paṇḍitosi vyattosi medhāvīsi bahussutosi dhammakathikosi, 
natthi tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti 
vācāya vācāya dubbhāsitassa.  
 
 
 
 

 
74. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 

na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti: “Santi idhekacce caṇḍālā 
veṇā nesādā rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi idhekacce paṇḍitā 
vyattā medhāvino bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati 
sugatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.  
 
 
 
 

 
75. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 

na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti: “Ye nūna caṇḍālā veṇā 
nesādā rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati ―pe― “Ye nūna paṇḍitā vyattā 
medhāvino bahussutā dhammakathikā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
dubbhāsitassa.  
 
 
 
 

 
76. Upasampanno upasampannaṃ na khuṃsetukāmo na vambhetukāmo 

na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti: “Na mayaṃ caṇḍālā veṇā 
nesādā rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati ―pe― “Na mayaṃ paṇḍitā vyattā 
medhāvino bahussutā dhammakathikā, natthamhākaṃ duggati sugatiyeva 
amhākaṃ pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.  
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72. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ, ngươi là hạng Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội 
dubbhāsita theo từng lời nói.  
 
 
 
 

73. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (bằng 
sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ 
vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ vả) thấp 
kém rồi nói theo sự cao quý rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ vả) cao quý rồi 
nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh 
nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị 
Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì 
phạm tội dubbhāsita theo từng lời nói. 
 
 
 
 

74. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Ở đây, có một số vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, 
hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một số vị là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dubbhāsita theo từng lời nói.  
 
 
 
 

75. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì ―(như trên)― “Có lẽ những người 
này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư;” vị nói 
thì phạm tội dubbhāsita theo từng lời nói.  
 
 
 
 

76. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì ―(như trên)― “Chúng tôi không 
phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội 
dubbhāsita theo từng lời nói. 
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77. Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na 
vambhetukāmo na maṅkukattukāmo davakamyatā hīnena hīnaṃ vadeti 
―pe― hīnena ukkaṭṭhaṃ vadeti ―pe― ukkaṭṭhena hīnaṃ vadeti ―pe― 
ukkaṭṭhena ukkaṭṭhaṃ vadeti paṇḍitaṃ vyattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ 
dhammakathikaṃ “paṇḍitosi vyattosi medhāvīsi bahussutosi 
dhammakathikosa, natthi tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā ”ti 
bhaṇati, āpatti vācāya vācāya dubbhāsitassa.  
 

 
78. Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na 

vambhetukāmo na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti: “Santi 
idhekacce caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati ―pe― “Santi 
idhekacce paṇḍitā vyattā medhāvino bahussutā dhammakathikā, natthi 
tesaṃ duggati sugatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
dubbhāsitassa.  
 

 
79. Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na 

vambhetukāmo na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti: “Ye nūna 
caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati ―pe― “Ye nūna paṇḍitā 
vyattā medhāvino bahussutā dhammakathikā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya 
vācāya dubbhāsitassa.  
 
 

80. Upasampanno anupasampannaṃ na khuṃsetukāmo na 
vambhetukāmo na maṅkukattukāmo davakamyatā evaṃ vadeti: “Na mayaṃ 
caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā pukkusā ”ti bhaṇati ―pe― “Na mayaṃ 
paṇḍitā vyattā medhāvino bahussutā dhammakathikā, natthamhākaṃ 
duggati sugatiyeva amhākaṃ pāṭikaṅkhā ”ti bhaṇati, āpatti vācāya vācāya 
dubbhāsitassa.  
 
 

81. Anāpatti atthapurekkhārassa, dhammapurekkhārassa, anusāsanī-
purekkhārassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanaṭṭassa1 ādikammikassā 
”ti.  
 

Omasavādasikkhāpadaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 vedanāṭṭassa - Ma; khittacittassa vedanaṭṭassa ti pāṭhoyaṃ PTS potthake na dissate. 
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77. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
(bằng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém rằng ―(như trên)― (bằng 
sự sỉ vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ vả) 
thấp kém rồi nói theo sự cao quý rằng ―(như trên)― (bằng sự sỉ vả) cao quý 
rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có 
kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là 
vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì 
phạm tội dubbhāsita theo từng lời nói. 
 

78. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì ―(như trên)― “Ở đây, có một 
số vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì 
phạm tội dubbhāsita theo từng lời nói.  
 

79. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, 
hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì ―(như trên)― “Có lẽ 
những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là 
Pháp sư;” vị nói thì phạm tội dubbhāsita theo từng lời nói.  
 

80. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì ―(như trên)― “Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm 
tội dubbhāsita theo từng lời nói.  
 

81. Vị (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị (nói để) đề cập đến Pháp, vị (nói) 
nhắm đến sự giảng dạy, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành 
hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về nói lời mắng nhiếc là thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 




