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4. 2.  
 

1. Bhūtagāmaṃ pātento dve āpattiyo āpajjati: Pāteti payoge dukkaṭaṃ, 
pahāre pahāre āpatti pācittiyassa.  
 

2. Aññenaññaṃ paṭicaranto dve āpattiyo āpajjati: Anāropite aññavādake 
aññenaññaṃ paṭicarati āpatti dukkaṭassa, āropite aññavādake aññenaññaṃ 
paṭicarati āpatti pācittiyassa.  
 

3. Bhikkhuṃ ujjhāpento dve āpattiyo āpajjati: Ujjhāpeti payoge 
dukkaṭaṃ, ujjhāpite āpatti pācittiyassa.  
 

4. Saṅghikaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā bhisiṃ vā kocchaṃ vā ajjhokāse 
santharitvā anuddharitvā anāpucchā pakkamanto dve āpattiyo āpajjati: 
Paṭhamaṃ pādaṃ leḍḍupātaṃ atikkāmeti āpatti dukkaṭassa, dutiyaṃ 
pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.  
 

5. Saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā anuddharitvā anāpucchā 
pakkamanto dve āpattiyo āpajjati: Paṭhamaṃ pādaṃ parikkhepaṃ 
atikkāmeti āpatti dukkaṭassa, dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.  
 

6. Saṅghike vihāre jānaṃ pubbūpagataṃ bhikkhuṃ anupakhajja seyyaṃ 
kappento dve āpattiyo āpajjati: Nipajjati payoge dukkaṭaṃ, nipanne āpatti 
pācittiyassa.  
 

7. Bhikkhuṃ kupito anattamano saṅghikā vihārā nikkaḍḍhento dve 
āpattiyo āpajjati: Nikkaḍḍhati payoge dukkaṭaṃ, nikkaḍḍhite āpatti 
pācittiyassa.  
 

8. Saṅghike vihāre uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ vā 
pīṭhaṃ vā abhinisīdanto dve āpattiyo āpajjati: Abhinisīdati payoge 
dukkaṭaṃ, abhinisinne āpatti pācittiyassa.  
 

9. Dvattipariyāye adhiṭṭhahitvā tatuttariṃ1 adhiṭṭhahanto dve āpattiyo 
āpajjati: Adhiṭṭhāti payoge dukkaṭaṃ, adhiṭṭhite āpatti pācittiyassa.  
 

10. Jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcanto dve 
āpattiyo āpajjati: Siñcati payoge dukkaṭaṃ, siñcite āpatti pācittiyassa.  
 

Bhūtagāmavaggo dutiyo.  
 

***** 
 

4. 3.  
 

1. Asammato bhikkhuniyo ovadanto dve āpattiyo āpajjati: Ovadati payoge 
dukkaṭaṃ, ovadite āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 tatuttari - Ma; taduttariṃ - Syā, PTS. 
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4. 2. 
 

1. Vị trong khi phá hoại thảo mộc vi phạm hai tội: Vị phá hoại, lúc tiến 
hành phạm tội dukkaṭa, theo từng hành động phá hoại phạm tội pācittiya.  
 

2. Vị trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác vi phạm hai tội: Khi 
tội nói tránh né chưa được phán quyết, vị phản kháng cách này hoặc cách 
khác phạm tội dukkaṭa; khi tội nói tránh né đã được phán quyết, vị phản 
kháng cách này hoặc cách khác phạm tội pācittiya.  
 

3. Vị trong khi phàn nàn về vị tỳ khưu vi phạm hai tội: Vị phàn nàn, lúc 
tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã phàn nàn, phạm tội pācittiya.  
 

4. Vị sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội 
chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi 
phạm hai tội: Vị vượt qua chỗ rơi của cục đất (được ném bởi người đàn ông 
có sức mạnh bậc trung) bước thứ nhất phạm tội dukkaṭa; vượt qua bước thứ 
nhì phạm tội pācittiya.  
 

5. Vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không 
thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi phạm hai tội: Vị vượt qua hàng 
rào bước thứ nhất phạm tội dukkaṭa; vượt qua bước thứ nhì phạm tội 
pācittiya.  
 

6. Ở trong trú xá thuộc về hội chúng, vị dầu biết vẫn chen vào (chỗ) của vị 
tỳ khưu đã đến trước, trong khi nằm xuống vi phạm hai tội: Vị nằm xuống, 
lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã nằm xuống, phạm tội pācittiya.  
 

7. Vị nổi giận, bất bình trong khi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về 
hội chúng vi phạm hai tội: Vị lôi kéo ra, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi 
đã lôi kéo ra, phạm tội pācittiya. 
 

8. Vị trong khi ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời 
được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng vi phạm hai tội: Vị ngồi lên, lúc 
tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã ngồi lên, phạm tội pācittiya.  
 

9. Vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái hai ba lớp, trong 
khi quyết định vượt quá mức ấy vi phạm hai tội: Vị quyết định, lúc tiến hành 
phạm tội dukkaṭa; khi đã quyết định, phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị dầu biết nước có sinh vật trong khi tưới lên cỏ hoặc đất sét vi phạm 
hai tội: Vị tưới, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã tưới, phạm tội 
pācittiya.  

Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 
 

***** 
 

4. 3.  
 

1. Vị chưa được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni vi phạm hai tội: 
Vị giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã giáo giới, phạm tội 
pācittiya. 
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2. Atthaṅgate suriye bhikkhuniyo ovadanto dve āpattiyo āpajjati: Ovadati 
payoge dukkaṭaṃ, ovadite āpatti pācittiyassa.  

 
3. Bhikkhunūpassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadanto dve 

āpattiyo āpajjati: Ovadati payoge dukkaṭaṃ, ovadite āpatti pācittiyassa.  

 
4. Āmisahetu bhikkhū bhikkhuniyo ovadantī ti bhaṇanto dve āpattiyo 

āpajjati: Bhaṇati payoge dukkaṭaṃ, bhaṇite āpatti pācittiyassa.  

 
5. Aññātikāya bhikkhuniyo cīvaraṃ dento dve āpattiyo āpajjati: Deti 

payoge dukkaṭaṃ, dinne āpatti pācittiyassa.  

 
6. Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbanto dve āpattiyo āpajjati: 

Sibbeti payoge dukkaṭaṃ, ārapathe ārapathe āpatti pācittiyassa.  

 
7. Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjanto dve 

āpattiyo āpajjati: Paṭipajjati payoge dukkaṭaṃ, paṭipanne āpatti pācittiyassa.  

 
8. Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhanto dve 

āpattiyo āpajjati: Abhirūhati payoge dukkaṭaṃ, abhirūḷhe āpatti pācittiyassa.  

 
9. Jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjanto dve āpattiyo 

āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre 
āpatti pācittiyassa.  

 
10. Bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappento dve āpattiyo 

āpajjati: Nisīdati payoge dukkaṭaṃ, nisinne āpatti pācittiyassa.  
 

Ovādavaggo tatiyo.  
 

***** 
 

4. 4.  
 

1. Tatuttariṃ1 āvasathapiṇḍaṃ bhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: 
‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti 
pācittiyassa.  

 
2. Gaṇabhojanaṃ bhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti 

paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 tatuttari - Ma; - taduttariṃ - Syā, PTS. 
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2. Vị trong khi giáo giới các tỳ khưu ni lúc mặt trời đã lặn vi phạm hai tội: 
Vị giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã giáo giới, phạm tội 
pācittiya.  
 

3. Vị sau khi đi đến ni viện, trong khi giáo giới các tỳ khưu ni vi phạm hai 
tội: Vị giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã giáo giới, phạm tội 
pācittiya.  
 

4. Vị trong khi phát ngôn rằng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì 
nguyên nhân lợi lộc’ vi phạm hai tội: Vị phát ngôn, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaṭa; khi đã phát ngôn, phạm tội pācittiya.  
 

5. Vị trong khi cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến vi phạm hai 
tội: Vị cho, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã cho, phạm tội pācittiya.  
 

6. Vị trong khi may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến vi phạm 
hai tội: Vị may, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa, theo từng đường kim phạm 
tội pācittiya.  
 

7. Vị sau khi đã hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với tỳ khưu ni vi 
phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thực hiện, 
phạm tội pācittiya.  
 

8. Vị sau khi đã hẹn trước, trong khi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ 
khưu ni vi phạm hai tội: Vị lên (thuyền), lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi 
đã lên (thuyền), phạm tội pācittiya. 
 

9. Vị dầu biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho, trong khi thọ thực vi 
phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi 
một lần nuốt xuống phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị trong khi cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội pācittiya.  
 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 
 

***** 
 

4. 4.  
 

1. Vị trong khi thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy vi phạm hai 
tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần 
nuốt xuống phạm tội pācittiya.  
 

2. Vị trong khi thọ dụng vật thực dâng chung nhóm vi phạm hai tội: Vị 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần nuốt 
xuống phạm tội pācittiya.  
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3. Paramparabhojanaṃ bhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti 
paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 

4. Dvattipattapūre pūve paṭiggahetvā tatuttariṃ paṭigaṇhanto dve 
āpattiyo āpajjati: Gaṇhāti payoge dukkaṭaṃ, gahite āpatti pācittiyassa.  
 

5. Bhuttāvī pavārito anatirittaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjanto 
dve āpattiyo āpajjati: ‘Khādissāmi1 bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti 
dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 

6. Bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena khādanīyena vā 
bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavārento dve āpattiyo āpajjati: Tassa vacanena 
‘Khādissāmi bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, 
bhojanapariyosāne āpatti pācittiyassa.  
 

7. Vikāle khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: 
‘Khādissāmi1 bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre 
ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 

8. Sannidhikārakaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjanto dve 
āpattiyo āpajjati: ‘Khādissāmi1 bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, 
ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 

9. Paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjanto dve āpattiyo 
āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre 
āpatti pācittiyassa.  
 

10. Adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharanto dve āpattiyo āpajjati: 
‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti 
pācittiyassa.  
 

Bhojanavaggo catuttho.  
 

***** 
 

4. 5.  
 

1. Aceḷakassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā khādanīyaṃ 
vā bhojanīyaṃ vā dento dve āpattiyo āpajjati: Deti payoge dukkaṭaṃ, dinne 
āpatti pācittiyassa.  
 

2. Bhikkhuṃ ‘ehāvuso gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisissāmā ’ti, 
tassa dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojento dve āpattiyo āpajjati: Uyyojeti payoge 
dukkaṭaṃ, uyyojite āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 khādissāmi - iti pāṭho Syā, PTS potthakesu  na dissate.  
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3. Vị trong khi thọ dụng vật thực thỉnh sau vi phạm hai tội: Vị (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống 
phạm tội pācittiya.  
 

4. Vị sau khi đã thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy bánh ngọt, trong khi 
thọ lãnh quá mức ấy vi phạm hai tội: Vị thọ lãnh, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaṭa; khi đã thọ lãnh, phạm tội pācittiya.  
 

5. Vị thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm), trong khi thọ dụng 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là đồ còn thừa vi phạm hai tội: 
Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một 
lần nuốt xuống phạm tội pācittiya.  
 

6. Vị trong khi yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối (vật thực 
dâng thêm) nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là đồ còn 
thừa vi phạm hai tội: Do lời nói của vị ấy, vị kia (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn’ rồi thọ lãnh, (vị nói) phạm tội dukkaṭa; vào lúc (vị kia) chấm dứt bữa ăn, 
(vị nói) phạm tội pācittiya.  
 

7. Vị trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời 
vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pācittiya.  
 

8. Vị trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được tích 
trữ vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pācittiya.  
 

9. Vị sau khi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, 
trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh 
phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị trong khi đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vi phạm hai tội: 
Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần nuốt 
xuống phạm tội pācittiya.  
 

Phẩm Vật Thực là thứ tư. 
 

***** 
 

4. 5.  
 

1. Vị trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lõa 
thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai tội: Vị 
cho, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã cho, phạm tội pācittiya.  
 

2. Vị (nói với) vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào 
làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho 
vị ấy, trong khi đuổi đi vi phạm hai tội: Vị đuổi đi, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaṭa; khi đã đuổi đi, phạm tội pācittiya. 
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3. Sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappento dve āpattiyo āpajjati: 
Nisīdati payoge dukkaṭaṃ, nisinne āpatti pācittiyassa.  

 
4. Mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappento dve 

āpattiyo āpajjati: Nisīdati payoge dukkaṭaṃ, nisinne āpatti pācittiyassa.  

 
5. Mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappento dve āpattiyo 

āpajjati: Nisīdati payoge dukkaṭaṃ, nisinne āpatti pācittiyassa.  

 
6. Nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā1 

santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā kulesu cārittaṃ2 āpajjanto dve āpattiyo 
āpajjati: Paṭhamaṃ pādaṃ upacāraṃ3 atikkāmeti āpatti dukkaṭassa, dutiyaṃ 
pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.  

 
7. Tatuttariṃ bhesajjaṃ viññāpento dve āpattiyo āpajjati: Viññāpeti 

payoge dukkaṭaṃ, viññāpite āpatti pācittiyassa.  

 
8. Uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gacchanto dve āpattiyo āpajjati: Gacchati 

āpatti dukkaṭassa, yattha ṭhito passati āpatti pācittiyassa.  

 
9. Atirekatirattaṃ senāya vasanto dve āpattiyo āpajjati: Vasati payoge 

dukkaṭaṃ, vasite āpatti pācittiyassa.  

 
10. Uyyodhikaṃ gacchanto dve āpattiyo āpajjati: Gacchati āpatti 

dukkaṭassa yattha ṭhito passati āpatti pācittiyassa.  
 

Aceḷakavaggo pañcamo.  
 

***** 
 
 

4. 6.  
 

1. Majjaṃ pivanto dve āpattiyo āpajjati: ‘Pivissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti 
dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  

 
2. Bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsento dve āpattiyo āpajjati: Hāseti 

payoge dukkaṭaṃ, hāsite4 āpatti pācittiyassa.  

 
3. Udake kīḷanto dve āpattiyo āpajjati: Heṭṭhā gopphake udake kīḷati 

āpatti dukkaṭassa, upari gopphake kīḷati āpatti pācittiyassa.  
  

                                                   
1 purebhattaṃ pacchābhattaṃ - Ma, PTS.  3 ummāraṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 purebhattaṃ pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ - Ma. 4 hasite - Ma. 
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3. Vị sau khi đi vào nơi gia đình chỉ có cặp vợ chồng, trong khi ngồi xuống 
vi phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội pācittiya.  
 

4. Vị trong khi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che 
khuất vi phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã 
ngồi xuống, phạm tội pācittiya.  
 

5. Vị trong khi cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội pācittiya.  
 

6. Vị đã được thỉnh mời, đã có bữa trai phạn, trong khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn không có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện 
vi phạm hai tội: Vị vượt qua khu vực lân cận bước thứ nhất phạm tội 
dukkaṭa; vượt qua bước thứ nhì phạm tội pācittiya.  
 

7. Vị trong khi yêu cầu dược phẩm quá thời hạn (thỉnh cầu) vi phạm hai 
tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã yêu cầu, phạm tội 
pācittiya.  
 

8. Vị trong khi đi để xem quân đội động binh vi phạm hai tội: Vị đi phạm 
tội dukkaṭa; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pācittiya.  
 

9. Vị trong khi cư ngụ ở nơi binh đội quá ba đêm vi phạm hai tội: Vị cư 
ngụ, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã cư ngụ, phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị trong khi đi đến nơi tập trận vi phạm hai tội: Vị đi phạm tội 
dukkaṭa; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pācittiya. 
 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm. 
 

***** 
 

 
4. 6.  

 
1. Vị trong khi uống rượu mạnh vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 

uống’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội 
pācittiya.  
 

2. Vị trong khi chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọc lét vi 
phạm hai tội: Vị chọc cười, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã chọc cười, 
phạm tội pācittiya.  
 

3. Vị trong khi chơi giỡn ở trong nước vi phạm hai tội: Vị chơi giỡn ở 
trong nước ngập dưới mắt cá chân phạm tội dukkaṭa; vị chơi giỡn ở trong 
nước ngập trên mắt cá chân phạm tội pācittiya. 
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4. Anādariyaṃ karonto dve āpattiyo āpajjati: Karoti payoge dukkaṭaṃ, 
kate āpatti pācittiyassa.  
 

5. Bhikkhuṃ bhiṃsāpento dve āpattiyo āpajjati: Bhiṃsāpeti payoge 
dukkaṭaṃ, bhiṃsāpite āpatti pācittiyassa.  
 

6. Jotiṃ samādahitvā visibbento dve āpattiyo āpajjati: Samādahati 
payoge dukkaṭaṃ, samādahite āpatti pācittiyassa.  
 

7. Orenaddhamāsaṃ nahāyanto dve āpattiyo āpajjati: Nahāyati payoge 
dukkaṭaṃ, nahānapariyosāne āpatti pācittiyassa.  
 

8. Anādiyitvā tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇa-
karaṇaṃ navaṃ cīvaraṃ paribhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: Paribhuñjati 
payoge dukkaṭaṃ, paribhutte āpatti pācittiyassa.  
 

9. Bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerassa vā 
sāmaṇeriyā vā sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā apaccuddhārakaṃ1 paribhuñjanto 
dve āpattiyo āpajjati: Paribhuñjati payoge dukkaṭaṃ, paribhutte āpatti 
pācittiyassa.  
 

10. Bhikkhussa pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā 
kāyabandhanaṃ vā apanidhento dve āpattiyo āpajjati: Apanidheti payoge 
dukkaṭaṃ, apaniddhe2 āpatti pācittiyassa.  
 

Surāmerayavaggo chaṭṭho.  
 

***** 
 

4. 7.  
 

1. Sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropento kati āpattiyo āpajjati? Sañcicca pāṇaṃ 
jīvitā voropento catasso āpattiyo āpajjati: Anodissa opātaṃ khaṇati ‘yo koci 
papatitvā marissatī ’ti āpatti dukkaṭassa, manusso tasmiṃ papatitvā marati 
āpatti pārājikassa, yakkho vā peto vā tiracchānagatamanussaviggaho vā 
tasmiṃ papatitvā marati āpatti thullaccayassa, tiracchānagato tasmiṃ 
papatitvā marati āpatti pācittiyassa. Sañcicca pāṇaṃ jivitā voropento imā 
catasso āpattiyo āpajjati.  
 

2. Jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: 
Paribhuñjati payoge dukkaṭaṃ, paribhutte āpatti pācittiyassa.  
 

3. Jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ puna kammāya ukkoṭento 
dve āpattiyo āpajjati: Ukkoṭeti payoge dukkaṭaṃ, ukkoṭite āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 appaccuddhāraṇaṃ - Ma.    2 apanidhite - Ma, Syā, PTS. 
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4. Vị trong khi thể hiện sự không tôn trọng vi phạm hai tội: Vị thể hiện, 
lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thể hiện, phạm tội pācittiya.  
 

5. Vị trong khi làm vị tỳ khưu kinh sợ vi phạm hai tội: Vị làm kinh sợ, lúc 
tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã làm kinh sợ, phạm tội pācittiya.  
 

6. Vị sau khi tự mình đốt lên ngọn lửa, trong khi sưởi ấm vi phạm hai tội: 
Vị tự mình đốt lửa, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã đốt lửa, phạm tội 
pācittiya.  
 

7. Vị chưa đủ nửa tháng, trong khi tắm vi phạm hai tội: Vị tắm, lúc tiến 
hành phạm tội dukkaṭa; vào lúc hoàn tất việc tắm, phạm tội pācittiya.  
 

8. Vị khi chưa áp dụng cách hoại sắc nào đó thuộc về ba cách hoại sắc, 
trong khi sử dụng y mới vi phạm hai tội: Vị sử dụng, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaṭa; khi đã sử dụng, phạm tội pācittiya.  
 

9. Vị sau khi đích thân chú nguyện dùng chung y đến vị tỳ khưu hoặc đến 
vị tỳ khưu ni hoặc đến cô ni tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc đến vị sa di ni, 
trong khi sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện (của vị kia) vi phạm hai tội: Vị 
sử dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã sử dụng, phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị trong khi thu giấu bình bát hoặc y hoặc vật lót ngồi hoặc ống đựng 
kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu vi phạm hai tội: Vị thu giấu, lúc tiến 
hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thu giấu, phạm tội pācittiya. 
 

Phẩm Rượu và Chất Say là thứ sáu. 
 

***** 
 

4. 7.  
 

1. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật vi phạm bao nhiêu tội? – 
Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật vi phạm bốn tội: Vị đào hố 
không xác định (đối tượng, nghĩ rằng): ‘Ai rơi xuống sẽ chết’ phạm tội 
dukkaṭa; loài người sau khi rơi xuống trong ấy và chết đi, (vị đào) phạm tội 
pārājika; Dạ-xoa hoặc ngạ quỷ hoặc loài thú dạng người sau khi rơi xuống 
trong ấy và chết đi, phạm tội thullaccaya; loài thú sau khi rơi xuống trong ấy 
và chết đi, phạm tội pācittiya. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật 
vi phạm bốn tội này.  

 
2. Vị dầu biết nước có sinh vật trong khi sử dụng vi phạm hai tội: Vị sử 

dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã sử dụng, phạm tội pācittiya. 

 
3. Vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp, trong khi 

khơi lại để làm hành sự lần nữa vi phạm hai tội: Vị khơi lại, lúc tiến hành 
phạm tội dukkaṭa; khi đã khơi lại, phạm tội pācittiya. 
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4. Bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: pācittiyaṃ.  
 

5. Jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādento dve āpattiyo 
āpajjati: Upasampādeti payoge dukkaṭaṃ, upasampādite āpatti pācittiyassa.  
 

6. Jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ 
paṭipajjanto dve āpattiyo āpajjati: Paṭipajjati payoge dukkaṭaṃ, paṭipanne 
āpatti pācittiyassa.  
 

7. Mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjanto 
dve āpattiyo āpajjati: Paṭipajjati payoge dukkaṭaṃ, paṭipanne āpatti 
pācittiyassa.  
 

8. Pāpikāya diṭṭhiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsiyamāno1 nappaṭi-
nissajjanto dve āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, kammavācāpariyosāne 
āpatti pācittiyassa.  
 

9. Jānaṃ tathāvādinā bhikkhunā akatānudhammena2 taṃ diṭṭhiṃ 
appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: 
Sambhuñjati payoge dukkaṭaṃ, sambhutte āpatti pācittiyassa.  
  
 

10. Jānaṃ tathā nāsitaṃ samaṇuddesaṃ upalāpento dve āpattiyo 
āpajjati: Upalāpeti payoge dukkaṭaṃ, upalāpite āpatti pācittiyassa.  
 

Sappāṇakavaggo sattamo.  
 

***** 
 

4. 8.  
 

1. Bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno ‘na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ 
sikkhāpade sikkhissāmi, yāva na aññaṃ bhikkhuṃ viyattaṃ vinayadharaṃ 
paṭipucchissāmī ’ti bhaṇanto dve āpattiyo āpajjati: Bhaṇati payoge 
dukkaṭaṃ, bhaṇite āpatti pācittiyassa.  
 

2. Vinayaṃ vivaṇṇento dve āpattiyo āpajjati: Vivaṇṇeti payoge dukkaṭaṃ, 
vivaṇṇite āpatti pācittiyassa.  
 

3. Mohento dve āpattiyo āpajjati: Anāropite mohe moheti āpatti 
dukkaṭassa, āropite mohe moheti āpatti pācittiyassa.  
 

4. Bhikkhussa kupito anattamano pahāraṃ dento dve āpattiyo āpajjati: 
Paharati payoge dukkaṭaṃ, paharite3 āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 samanubhāsanāya - Ma, Syā, PTS. 
2 akaṭānudhammena - Ma, Syā, PTS.    3 pahate - Ma; pahaṭe - Syā, PTS. 
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4. Vị biết tội xấu xa của vị tỳ khưu (khác), trong khi che giấu vi phạm một 
tội pācittiya.  
 

5. Vị dầu biết người chưa đủ hai mươi tuổi, trong khi cho tu lên bậc trên 
vi phạm hai tội: Vị cho tu lên bậc trên, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi 
đã cho tu lên bậc trên, phạm tội pācittiya.  
 

6. Vị dầu biết rồi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với đám người 
đạo tặc vi phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã 
thực hiện, phạm tội pācittiya.  
 

7. Vị sau khi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với người nữ vi phạm 
hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thực hiện, phạm 
tội pācittiya.  
 

8. Vị trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba mà không dứt bỏ tà kiến ác 
vi phạm hai tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkaṭa; vào lúc chấm dứt tuyên 
ngôn hành sự, phạm tội pācittiya.  
 

9. Vị dầu biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành 
thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, trong khi hưởng thụ chung vi phạm 
hai tội: Vị hưởng thụ chung, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã hưởng 
thụ chung, phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị dầu biết vị sa di đã bị trục xuất như thế trong khi dụ dỗ vi phạm hai 
tội: Vị dụ dỗ, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã dụ dỗ, phạm tội 
pācittiya.  

Phẩm Có Sinh Vật là thứ bảy. 
 

***** 
 

4. 8.  
 

1. Vị tỳ khưu, trong khi được các tỳ khưu nhắc nhở theo Pháp, mà nói 
rằng: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’ vi phạm hai 
tội: Vị nói, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã nói, phạm tội pācittiya.  
 

2. Vị trong khi chê bai Luật vi phạm hai tội: Vị chê bai, lúc tiến hành 
phạm tội dukkaṭa; khi đã chê bai, phạm tội pācittiya.  
 

3. Vị trong khi (giả vờ) ngu dốt vi phạm hai tội: Khi sự ngu dốt chưa được 
khẳng định, vị (giả vờ) ngu dốt phạm tội dukkaṭa; khi sự ngu dốt đã được 
khẳng định, vị (giả vờ) ngu dốt phạm tội pācittiya.  
 

4. Vị nổi giận bất bình trong khi tung cú đánh vào vị tỳ khưu vi phạm hai 
tội: Vị đánh, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã đánh, phạm tội 
pācittiya.  
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5. Bhikkhussa kupito anattamano talasattikaṃ uggiranto dve āpattiyo 
āpajjati: Uggirati payoge dukkaṭaṃ, uggirite āpatti pācittiyassa.  
 

6. Bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsento dve āpattiyo 
āpajjati: Anuddhaṃseti payoge dukkaṭaṃ, anuddhaṃsite āpatti pācittiyassa.  
 

7. Bhikkhussa sañcicca kukkuccaṃ upadahanto dve āpattiyo āpajjati: 
Upadahati payoge dukkaṭaṃ, upadahite āpatti pācittiyassa.  
 

8. Bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ 
upassutiṃ tiṭṭhanto dve āpattiyo āpajjati: ‘Sossāmī ’ti gacchati āpatti 
dukkaṭassa, yattha ṭhito suṇāti āpatti pācittiyassa.  
 

9. Dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ 
āpajjanto dve āpattiyo āpajjati: Khīyati payoge dukkaṭaṃ, khīyite āpatti 
pācittiyassa.  
 

10. Saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā 
pakkamanto dve āpattiyo āpajjati: Parisāya hatthapāsaṃ vijahantassa1 āpatti 
dukkaṭassa, vijahite āpatti pācittiyassa.  
 

11. Samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ 
āpajjanto dve āpattiyo āpajjati: Khīyati payoge dukkaṭaṃ, khīyite āpatti 
pācittiyassa.  
 

12. Jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmento dve 
āpattiyo āpajjati: Pariṇāmeti payoge dukkaṭaṃ, pariṇāmite āpatti 
pācittiyassa.  
 

Sahadhammikavaggo aṭṭhamo.  
 

***** 
 

4. 9.  
 

1. Pubbe appaṭisaṃvidito rañño antepuraṃ pavisanto dve āpattiyo 
āpajjati: Paṭhamaṃ pādaṃ ummāraṃ atikkāmeti āpatti dukkaṭassa, dutiyaṃ 
pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.  
 

2. Ratanaṃ uggaṇhanto dve āpattiyo āpajjati: Gaṇhāti payoge dukkaṭaṃ, 
gahite āpatti pācittiyassa.  
 

3. Santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisanto dve āpattiyo 
āpajjati: Paṭhamaṃ pādaṃ parikkhepaṃ atikkāmeti2 āpatti dukkaṭassa, 
dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 avijahantassa - Syā.    2 parikkhepaṃ pavisanto atikkāmeti - Syā.  
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5. Vị nổi giận bất bình trong khi giơ tay dọa đánh vị tỳ khưu vi phạm hai 
tội: Vị giơ tay, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã giơ tay, phạm tội 
pācittiya.  
 

6. Vị trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ 
vi phạm hai tội: Vị bôi nhọ, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã bôi nhọ, 
phạm tội pācittiya.  
 

7. Vị trong khi cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị tỳ khưu vi phạm hai tội: 
Vị gợi lên, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã gợi lên, phạm tội 
pācittiya.  
 

8. Vị trong khi đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang 
xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
nghe’ rồi đi đến, phạm tội dukkaṭa; nơi nào đứng lại rồi lắng nghe, phạm tội 
pācittiya.  
 

9. Vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp, sau đó 
trong khi gây điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành 
phạm tội dukkaṭa; khi đã phê phán, phạm tội pācittiya.  
 

10. Trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, vị sau khi 
không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, trong lúc bỏ đi vi phạm 
hai tội: Vị đang lìa khỏi hội chúng một tầm tay phạm tội dukkaṭa; khi đã lìa 
khỏi, phạm tội pācittiya.  
 

11. Vị sau khi đã cùng với hội chúng hợp nhất cho y, sau đó trong khi gây 
ra điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành phạm tội 
dukkaṭa; khi đã phê phán, phạm tội pācittiya.  
 

12. Vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, trong 
khi thuyết phục dâng cho cá nhân vi phạm hai tội: Vị thuyết phục, lúc tiến 
hành phạm tội dukkaṭa; khi đã thuyết phục, phạm tội pācittiya.  
 

Phẩm Theo Pháp là thứ tám. 
 

***** 
 

4. 9.  
 

1. Vị trong khi đi vào hậu cung của đức vua chưa được báo tin trước vi 
phạm hai tội: Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất phạm tội dukkaṭa; vượt 
qua bước thứ nhì phạm tội pācittiya.  
 

2. Vị trong khi nhặt lên vật quý giá vi phạm hai tội: Vị nhặt lấy, lúc tiến 
hành phạm tội dukkaṭa; khi đã nhặt lấy, phạm tội pācittiya.  
 

3. Vị trong khi đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện vi phạm hai tội: Vị vượt qua hàng rào bước thứ nhất phạm tội dukkaṭa; 
vượt qua bước thứ nhì phạm tội pācittiya. 
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4. Aṭṭhimayaṃ vā dantamayaṃ vā visāṇamayaṃ vā sūcigharaṃ 
kārāpento dve āpattiyo āpajjati: Kārāpeti payoge dukkaṭaṃ, kārāpite āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

5. Pamāṇātikkantaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā kārāpento vā dve āpattiyo 
āpajjati: Kārāpeti payoge dukkaṭaṃ, kārāpite āpatti pācittiyassa.  
 
 

6. Mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā tūlonaddhaṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: 
Kārāpeti payoge dukkaṭaṃ, kārāpite āpatti pācittiyassa.  
 
 

7. Pamāṇātikkantaṃ nisīdanaṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: Kārāpeti 
payoge dukkaṭaṃ, kārāpite āpatti pācittiyassa.  
 
 

8. Pamāṇātikkantaṃ kaṇḍupaṭicchādiṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: 
Kārāpeti payoge dukkaṭaṃ, kārāpite āpatti pācittiyassa.  
 
 

9. Pamāṇātikkantaṃ vassikasāṭikaṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: 
Kārāpeti payoge dukkaṭaṃ, kārāpite āpatti pācittiyassa.  
 
 

10. Sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ kārāpento kati āpattiyo āpajjati? 
Sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ kārāpento dve āpattiyo āpajjati: Kārāpeti 
payoge dukkaṭaṃ, kārāpite āpatti pācittiyassa. Sugatacīvarappamāṇaṃ 
cīvaraṃ kārāpento imā dve āpattiyo āpajjati.  
 

Rājavaggo navamo.  
 

Dvenavuti pācittiyā niṭṭhitā.  
 
 

***** 
 

 
2. 5. PĀṬIDESANĪYAKAṆḌO  

 
1. Aññātikāya bhikkhuniyā antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato 

khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanto kati āpattiyo 
āpajjati? Aññātikāya bhikkhuniyā antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanto dve āpattiyo 
āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre 
āpatti pāṭidesanīyassa. Aññātikāya bhikkhuniyā antaragharaṃ paviṭṭhāya 
hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanto 
imā dve āpattiyo āpajjati.  
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4. Vị trong khi bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, hoặc 
bằng sừng vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi 
đã được làm xong, phạm tội pācittiya.  
 

5. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước vi phạm hai 
tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm 
tội pācittiya.  
 

6. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm tội 
pācittiya.  
 

7. Vị trong khi bảo làm vật lót ngồi vượt quá kích thước vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm tội 
pācittiya.  
 

8. Vị trong khi bảo làm y đắp ghẻ vượt quá kích thước vi phạm hai tội: Vị 
bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, phạm tội 
pācittiya.  
 

9. Vị trong khi bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước vi phạm 
hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm xong, 
phạm tội pācittiya.  
 

10. Vị trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ vi phạm 
bao nhiêu tội? – Vị trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ 
vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; khi đã được làm 
xong, phạm tội pācittiya. Vị trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức 
Thiện Thệ vi phạm hai tội này. 
 

Phẩm Đức Vua là thứ chín. 
 

Dứt chín mươi hai điều pācittiya. 
 
 

***** 
 
 

2. 5. CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA: 
 

1. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi 
phạm bao nhiêu tội? – Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi 
thọ thực vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pāṭidesanīya. Vị sau khi tự tay 
thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là 
thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này.  
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2. Bhikkhuniyā vosāsantiyā na nivāretvā bhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: 
‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti 
pāṭidesanīyassa.  
 
 

3. Sekhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā 
paṭiggahetvā bhuñjanto dve āpattiyo āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti 
āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.  
 
 

4. Āraññakesu senāsanesu pubbe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanto kati āpattiyo 
āpajjati? Āraññakesu senāsanesu pubbe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanto dve āpattiyo 
āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre 
āpatti pāṭidesanīyassa. Āraññakesu senāsanesu pubbe appaṭisaṃviditaṃ 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanto 
imā dve āpattiyo āpajjati.  
 

Cattāro pāṭidesanīyā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

2. 6. SEKHIYĀ 
 

6. 1.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento nivāsento kati 
āpattiyo āpajjati? Anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento 
nivāsento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ. Anādariyaṃ paṭicca purato vā 
pacchato vā olambento nivāsento imaṃ ekaṃ āpattiṃ āpajjati.  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento pārupanto ekaṃ 

āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

 
3. Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchanto ekaṃ 

āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

 
4. Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdanto ekaṃ 

āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

 
5. Anādariyaṃ paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpento antaraghare 

gacchanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

 
6. Anādariyaṃ paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpento antaraghare 

nisīdanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
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2. Vị sau khi không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, 
trong khi thọ thực vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh 
phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pāṭidesanīya.  
 

3. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia 
đình đã được công nhận là bậc Thánh hữu học, trong khi thọ thực vi phạm 
hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần 
nuốt xuống phạm tội pāṭidesanīya.  
 

4. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm chưa được 
báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong 
khi thọ thực vi phạm bao nhiêu tội? – Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở 
những chỗ trú ngụ trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm hai tội: Vị (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống 
phạm tội pāṭidesanīya. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ 
trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này.  
 

Dứt bốn điều pāṭidesanīya. 
 

***** 
 

2. 6. CÁC ĐIỀU SEKHIYA: 
 

6. 1. 
 

1. Vị trong khi quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? – Vị trong khi quấn y (nội) để 
lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội dukkaṭa. Vị trong khi quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này.  
 

2. Vị trong khi trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

3. Vị để hở thân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  
 

4. Vị để hở thân trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  
 

5. Vị múa máy tay hoặc chân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

6. Vị múa máy tay hoặc chân trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
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7. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare gacchanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

8. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare nisīdanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca ukkhittakāya antaraghare gacchanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca ukkhittakāya antaraghare nisīdanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

Parimaṇḍalavaggo paṭhamo.1  
 

***** 
 

6. 2.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca ujjagghikāya antaraghare gacchanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

2. Anādariyaṃ paṭicca ujjagghikāya antaraghare nisīdanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karonto antaraghare 
gacchanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

4. Anādariyaṃ paṭicca uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karonto antaraghare 
nisīdanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare gacchanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

6. Anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

8. Anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare gacchanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

10. Anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

Ujjagghikavaggo dutiyo.2  
 

***** 

                                                   
1 paṭhamo vaggo - Syā.       2 dutiyo vaggo - Syā. 
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7. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

8. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

9. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

10. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

Phẩm Tròn Đều là thứ nhất. 
 

****** 
 

6. 2.  
 

1. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

2. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

3. Vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi đi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

4. Vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

5. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

6. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

7. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

8. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

9. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

10. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 
 

***** 
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6. 3.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca khambhakato antaraghare gacchanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

2. Anādariyaṃ paṭicca khambhakato antaraghare nisīdanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhito antaraghare gacchanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

4. Anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhito antaraghare nisīdanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca ukkuṭikāya antaraghare gacchanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

6. Anādariyaṃ paṭicca pallatthikāya antaraghare nisīdanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭigaṇhanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

8. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ paṭigaṇhanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca sūpaññeva bahuṃ paṭigaṇhanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

10. Anādariyaṃ paṭicca thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭigaṇhanto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

Khambhakatavaggo tatiyo.1  
 

***** 
 

6. 4.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

2. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ bhuñjanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

3. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ omasitvā piṇḍapātaṃ bhuñjanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

4. Anādariyaṃ paṭicca supaññeva bahuṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

5. Anādariyaṃ paṭicca thūpakato2 omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

6. Anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭicchādento 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

                                                   
1 tatiyo vaggo - Syā.        2 thūpato - Syā.  
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6. 3.  
 

1. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

2. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

3. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

4. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

5. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkaṭa.  

6. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà ôm đầu gối do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  
 

7. Vị trong khi thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

8. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

9. Vị trong khi thọ lãnh quá nhiều súp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkaṭa.  

10. Vị trong khi thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

Phẩm Chống Nạnh là thứ ba. 
 

***** 
 

6. 4.  
 

1. Vị trong khi thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

2. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

3. Vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

4. Vị trong khi thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkaṭa.  

5. Vị vun lên thành đống trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

6. Vị trong khi dùng cơm che kín xúp và thức ăn do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkaṭa.  
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7. Anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano atthāya 
viññāpetvā bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

8. Anādariyaṃ paṭicca ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokento ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca mahantaṃ kabalaṃ karonto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca dīghaṃ ālopaṃ karonto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: 
dukkaṭaṃ.  
 

Piṇḍapātavaggo catuttho.1  
 

***** 
 

6. 5.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca anāhaṭe kabale mukhadvāraṃ vivaranto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

2. Anādariyaṃ paṭicca bhuñjamāno sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca sakabalena mukhena byāharanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

4. Anādariyaṃ paṭicca piṇḍukkhepakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca kabalāvacchedakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

6. Anādariyaṃ paṭicca avagaṇḍakārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca hatthaniddhunakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

8. Anādariyaṃ paṭicca sitthāvakārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca jivhānicchārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

10. Anādariyaṃ paṭicca capucapukārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

Kabalavaggo pañcamo.2  
 

***** 

                                                   
1 catuttho vaggo - Syā.       2 pañcamo vaggo - Syā.  
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7. Vị không bị bệnh sau khi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân, 
trong khi thọ thực do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

8. Vị trong khi nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

9. Vị trong khi làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
dukkaṭa.  
 

10. Vị trong khi làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
dukkaṭa.  
 

Phẩm Đồ Ăn Khất Thực là thứ tư. 
 

***** 
 

6. 5.  
 

1. Vị trong khi há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

2. Vị trong khi đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

3. Vị trong khi nói bằng miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  

4. Vị trong khi thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

5. Vị trong khi thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

6. Vị trong khi thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

7. Vị trong khi thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  

8. Vị trong khi thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  
 

9. Vị trong khi thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkaṭa.  

10. Vị trong khi thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 
 

***** 



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1         Mahāvibhaṅgo 

 148

6. 6.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca surusurukārakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

2. Anādariyaṃ paṭicca hatthanillehakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

3. Anādariyaṃ paṭicca pattanillehakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: 
dukkaṭaṃ.  

4. Anādariyaṃ paṭicca oṭṭhanillehakaṃ bhuñjanto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: 
dukkaṭaṃ.  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭigaṇhanto 
ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

6. Anādariyaṃ paṭicca sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare 
chaḍḍento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca chattapāṇissa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

8. Anādariyaṃ paṭicca daṇḍapāṇissa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

9. Anādariyaṃ paṭicca satthapāṇissa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

10. Anādariyaṃ paṭicca āyudhapāṇissa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

Surusuruvaggo chaṭṭho.1  
 

***** 
 
 

6. 7.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca pādukārūḷhassa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

2. Anādariyaṃ paṭicca upāhanārūḷhassa dhammaṃ desento ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca yānagatassa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

4. Anādariyaṃ paṭicca sayanagatassa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca pallatthikāya nisinnassa dhammaṃ desento ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  

6. Anādariyaṃ paṭicca veṭhitasīsassa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  

                                                   
1 chaṭṭho vaggo - Syā.  
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6. 6.  
 

1. Vị trong khi thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  

2. Vị trong khi thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkaṭa.  

3. Vị trong khi thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  

4. Vị trong khi thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkaṭa.  
 

5. Vị trong khi thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

6. Vị trong khi đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

7. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

8. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

9. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

10. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 
 

***** 
 
 

6. 7.  
 

1. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có mang giày do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

2. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có mang dép do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

3. Vị trong khi thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkaṭa.  

4. Vị trong khi thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

5. Vị trong khi thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  

6. Vị trong khi thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1         Mahāvibhaṅgo 

 150

7. Anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhitasīsassa dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ 
āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

8. Anādariyaṃ paṭicca chamāya nisīditvā āsane nisinnassa dhammaṃ 
desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa 
dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca ṭhito nisinnassa dhammaṃ desento ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

11. Anādariyaṃ paṭicca pacchato gacchanto purato gacchantassa 
dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

12. Anādariyaṃ paṭicca uppathena gacchanto pathena gacchantassa 
dhammaṃ desento ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

13. Anādariyaṃ paṭicca ṭhito uccāraṃ vā passāvaṃ vā karonto ekaṃ 
āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

14. Anādariyaṃ paṭicca harite uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karonto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ.  
 

15. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karonto kati āpattiyo āpajjati? Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā 
passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karonto ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ. 
Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karonto 
imaṃ ekaṃ āpattiṃ āpajjati.  
 

Pādukāvaggo sattamo.1 
 

Sekhiyā niṭṭhitā.2  
 

Katāpattivāro niṭṭhito dutiyo.3  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 sattamo vaggo - Syā.  
2 pañcasattati sekhiyā niṭṭhitā - Syā.  3 katāpatativāraṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ - Syā, PTS. 
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7. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

8. Vị ngồi ở nền đất trong khi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

9. Vị ngồi ở chỗ ngồi thấp trong khi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ 
ngồi cao do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

10. Vị đứng trong khi thuyết Pháp đến người đang ngồi do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

11. Vị đang đi phía sau trong khi thuyết Pháp đến người đang đi ở phía 
trước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

12. Vị đang đi bên đường trong khi thuyết Pháp đến người đang đi giữa 
đường do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

13. Vị đứng trong khi đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkaṭa.  
 

14. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa.  
 

15. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? – Vị trong khi đại tiện, hoặc 
tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkaṭa. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này. 
 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 
 

Dứt các điều sekhiya. 
 

Dứt phần Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 




