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10. KATĀPATTIVĀRO 
 

10. 1. PĀRĀJIKAKAṆḌO  
  

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? 
Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā catasso āpattiyo āpajjati: 
Akkhayite1 sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti pārājikassa, 
yebhuyyena khayite2 sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti 
thullaccayassa, vattakate3 mukhe acchupantaṃ aṅgajātaṃ paveseti āpatti 
dukkaṭassa, jatumaṭṭake4 pācittiyaṃ. Methunaṃ dhammaṃ 
paṭisevanapaccayā imā catasso āpattiyo āpajjati.  

 
2. Adinnaṃ ādiyanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Adinnaṃ 

ādiyanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Pañcamāsakaṃ vā 
atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati 
āpatti pārājikassa, atirekamāsakaṃ vā ūnapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ 
adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati āpatti thullaccayassa, māsakaṃ vā 
ūnamāsakaṃ vā agghanakaṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati āpatti 
dukkaṭassa. Adinnaṃ ādiyanapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.  

 
3. Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropanapaccayā kati āpattiyo 

āpajjati? Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropanapaccayā tisso āpattiyo 
āpajjati: Manussaṃ odissa opātaṃ khaṇati ‘papatitvā marissatī ’ti āpatti 
dukkaṭassa, papatite dukkhā vedanā uppajjati āpatti thullaccayassa, marati 
āpatti pārājikassa. Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropanapaccayā imā 
tisso āpattiyo āpajjati.  

 
4. Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanapaccayā kati 

āpattiyo āpajjati? Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ 
ullapanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Pāpiccho icchāpakato asantaṃ 
abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapati āpatti pārājikassa, ‘Yo te vihāre 
vasati so bhikkhu arahā ’ti bhaṇati paṭivijānantassa āpatti thullaccayassa, 
nappaṭivijānantassa āpatti dukkaṭassa. Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussa-
dhammaṃ ullapanapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.  
 
 

Cattāro pārājikā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

                                                   
1 akkhāyite - Ma, Syā.`     3 vaṭṭakate - Ma; vivaṭakate - Syā. 
2 khāyite - Ma, Syā.       4 jatumaṭṭhake - Ma, Syā, PTS. 
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10. PHẦN BAO NHIÊU TỘI:  
 

10. 1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA: 
 

1. Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? – Do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội: Vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội pārājika; vị thực hiện việc đôi lứa nơi 
thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; vị đưa dương vật vào 
miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukkaṭa; trong 
(trường hợp) gậy ngắn bằng nhựa cây phạm tội pācittiya.1 Do duyên của sự 
thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này.  
 

2. Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? – Do 
duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vị lấy theo lối trộm cắp 
vật chưa được cho trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka phạm tội 
pārājika; vị lấy theo lối trộm cắp vật chưa được cho trị giá hơn một māsaka 
hoặc kém năm māsaka phạm tội thullaccaya; vị lấy theo lối trộm cắp vật 
chưa được cho trị giá một māsaka hoặc kém một māsaka phạm tội dukkaṭa. 
Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội này.  
 

3. Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu 
tội? – Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: Vị 
đào hố để bẫy người (nghĩ rằng): ‘Người rơi xuống sẽ chết’ phạm tội 
dukkaṭa; khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (ở nạn nhân) thì phạm 
tội thullaccaya; (nạn nhân) chết đi thì phạm tội pārājika. Do duyên của sự 
đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội này.  
 

4. Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội? – Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng 
nhân không có không thực chứng vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị 
thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không 
thực chứng phạm tội pārājika; vị nói rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,’ (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội thullaccaya; (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkaṭa. 
Do duyên của sự khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
vi phạm ba tội này.  
 
 

Dứt bốn điều pārājika. 
 

***** 

                                                   
1 Đây là phần thuộc về tỳ khưu, không rõ vì sao lại đề cập các điều học của tỳ khưu ni? (ND). 
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10. 2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌĀDAYO 
 

1. Upakkamitvā asuciṃ mocanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? 
Upakkamitvā asuciṃ mocanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ceteti 
upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa, ceteti upakkamati na muccati 
āpatti thullaccayassa, payoge dukkaṭaṃ. Upakkamitvā asuciṃ mocana-
paccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.1  
 

2. Kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanapaccayā kati āpattiyo āpajjati?2 
Kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanapaccayā pañca āpattiyo āpajjati: Avassutā 
bhikkhunī avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ 
gahaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa, bhikkhuṃ kāyena kāyaṃ āmasati āpatti 
saṅghādisesassa, kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti thullaccayassa, 
kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa, 
aṅgulipatodake pācittiyaṃ. Kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanapaccayā imā pañca 
āpattiyo āpajjati.  
 

3. Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsanapaccayā tisso āpattiyo 
āpajjati: Vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati 
avaṇṇampi bhaṇati āpatti saṅghādisesassa, vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ 
ṭhapetvā adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati 
avaṇṇampi bhaṇati āpatti thullaccayassa, kāyapaṭibaddhaṃ ādissa 
vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati āpatti dukkaṭassa.  
 

4. Attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: 
Mātugāmassa santike attakāmapāricayāya vaṇṇaṃ bhāsati āpatti 
saṅghādisesassa, paṇḍakassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati 
āpatti thullaccayassa, tiracchānagatassa santike attakāmapāricayāya vaṇṇaṃ 
bhāsati āpatti dukkaṭassa.  
 

5. Sañcarittaṃ samāpajjanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Paṭigaṇhāti3 
vīmaṃsati paccāharati āpatti saṅghādisesassa, paṭigaṇhāti vīmaṃsati na 
paccāharati āpatti thullaccayassa, paṭigaṇhāti na vīmaṃsati na paccāharati 
āpatti dukkaṭassa.  
 

6. Saññācikāya kuṭiṃ kārāpanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Kārāpeti 
payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate4 āpatti thullaccayassa, tasmiṃ 
piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.  
 

7. Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Kārāpeti 
payoge dukkaṭaṃ, ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti thullaccayassa, tasmiṃ 
piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.  
 

8. Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsanapaccayā 
tisso āpattiyo āpajjati: Anokāsaṃ kārāpetvā cāvanādhippāyo vadeti āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa, okāsaṃ kārāpetvā akkosādhippāyo vadeti āpatti 
omasavādassa.  

                                                   
1 upakkamitvā asuciṃ mocanapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati iti pāṭho Syā na dissate. 
2 kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanapaccayā kati āpattiyo āpajjati iti pāṭho Syā na dissate. 
3 paṭiggaṇhāti - Ma; Syā.     4 ekapiṇḍe anāgate - Syā. 
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10. 2. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA, v.v...: 
 

1. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức vi phạm 
bao nhiêu tội? – Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức 
vi phạm ba tội: Vị có ý định, gắng sức, bị xuất ra phạm tội saṅghādisesa; vị 
có ý định, gắng sức, không bị xuất ra phạm tội thullaccaya; lúc tiến hành 
phạm tội dukkaṭa. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng 
sức vi phạm ba tội này.  
 

2. Do duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu tội? – Do 
duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni nhiễm dục 
vọng ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên 
của người nam nhiễm dục vọng phạm tội pārājika; vị tỳ khưu sờ vào thân 
(người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội saṅghādisesa; vị sờ vào vật được gắn 
liền với thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội thullaccaya; vị sờ vào vật 
được gắn liền với thân (người nữ) bằng vật được gắn liền với thân (vị ấy) 
phạm tội dukkaṭa; khi thọc lét bằng ngón tay phạm tội pācittiya. Do duyên 
của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội này. 
 

3. Do duyên của việc nói với người nữ bằng những lời thô tục vi phạm ba 
tội: Vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu phạm 
tội saṅghādisesa; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và 
đường tiểu phạm tội thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến 
vật gắn liền với thân phạm tội dukkaṭa.  
 

4. Do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi 
phạm ba tội: Vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của người nữ phạm tội saṅghādisesa; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản 
thân trong sự hiện diện của người vô căn phạm tội thullaccaya; vị ca ngợi sự 
hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú phạm tội 
dukkaṭa.  
 

5. Do duyên của việc tiến hành sự mai mối vi phạm ba tội: Vị nhận lời, 
thông báo, đem lại (hồi báo) phạm tội saṅghādisesa; vị nhận lời, thông báo, 
không đem lại (hồi báo) phạm tội thullaccaya; vị nhận lời, không thông báo, 
không đem lại (hồi báo) phạm tội dukkaṭa. 
 

6. Do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) vi 
phạm ba tội: Vị bảo xây dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; còn cục (vữa 
tô) cuối cùng, phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào, 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

7. Do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: Vị bảo xây 
dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkaṭa; còn cục (vữa tô) cuối cùng, phạm tội 
thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào, phạm tội saṅghādisesa.  
 

8. Do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika không có nguyên 
cớ vi phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói 
lời (buộc tội) phạm tội dukkaṭa và tội saṅghādisesa; vị sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. 
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9. Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ lesamattaṃ 
upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsanapaccayā tisso āpattiyo 
āpajjati: Anokāsaṃ kārāpetvā cāvanādhippāyo vadeti āpatti saṅghādisesena 
dukkaṭassa, okāsaṃ kārāpetvā akkosādhippāyo vadeti āpatti omasavādassa.  
 
 
 

10. Saṅghabhedako bhikkhu yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 

11. Bhedakānuvattakā bhikkhū yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā tisso āpattiyo āpajjanti: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammāvācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 

12. Dubbaco bhikkhu yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammāvācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 

13. Kuladūsako bhikkhu yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammāvācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 

―pe―  
 

14. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā 
passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā ekaṃ āpattiṃ āpajjati: dukkaṭaṃ. 
Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā khelaṃ vā 
karaṇapaccayā imaṃ ekaṃ āpattiṃ āpajjati.  
 
 

Katāpattivāro niṭṭhito dutiyo.  
 

***** 
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9. Do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika sau khi nắm lấy sự 
kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội) phạm tội dukkaṭa và tội saṅghādisesa; vị sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc.  
 

10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

11. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ (hội chúng) vi phạm ba 
tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

12. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu khó dạy vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkaṭa; do hai 
lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên 
ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

13. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình vi phạm ba tội: Do lời đề nghị 
phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

―(như trên)―  
 

14. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? – Do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa. Do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội này. 
 
 

Dứt phần Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 
 

***** 
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11. VIPATTIVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā āpattiyo catunnaṃ 
vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā 
āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipatti, siyā 
ācāravipatti.  
 

―pe―  
 

2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajati? 
Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajati: 
ācāravipattiṃ.  
 
 

Vipattivāro niṭṭhito tatiyo.  
 

***** 
 

 

12. SAṄGAHĪTAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā āpattiyo sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Methunaṃ 
dhammaṃ paṭisevanapaccayā āpattiyo sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ 
catuhi āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
thullaccayāpattikkhandhena, siyā pācittiyāpattikkhandhena, siyā 
dukkaṭāpattikkhandhena.  
 

―pe―  
 

2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katīhi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā? Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā 
passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ ekena āpattikkhandhena saṅgahītā: 
dukkaṭāpattikkhandhena.  
 
 

Saṅgahītavāro niṭṭhito catuttho.  
 

***** 
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11. PHẦN SỰ HƯ HỎNG: 
 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao 
nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? – Các tội vi phạm do duyên của sự 
thực hiện việc đôi lứa liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể 
là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm.  
 

―(như trên)―  
 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? – Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng liên 
hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm.  
 
 

Dứt phần Sự Hư Hỏng là thứ ba. 
 

***** 
 
 

12. PHẦN ĐƯỢC TỔNG HỢP: 
 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp 
vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? – Các tội vi phạm do duyên của 
sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp vào bốn nhóm tội trong bảy nhóm 
tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là 
nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa.  
 
 

―(như trên)―  
 
 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? – Tội vi phạm do duyên của hành động đại 
tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng 
được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội dukkaṭa.  
 
 

Dứt phần Được Tổng Hợp là thứ tư. 
 

***** 
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13. SAMUṬṬHĀNAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā āpattiyo channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Methunaṃ 
dhammaṃ paṭisevanapaccayā āpattiyo channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ 
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
vācato.  
 

―pe―  
 

2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti? Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena 
samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.  
 
 

Samuṭṭhānavāro niṭṭhito pañcamo.  
 

***** 
 

 

14. ADHIKARAṆAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā āpattiyo catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Methunaṃ dhammaṃ 
paṭisevanapaccayā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.  

 
―pe―  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 

karaṇapaccayā āpatti catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? 
Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. 
 
 

Adhikaraṇavāro niṭṭhito chaṭṭho.  
 

***** 
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13. PHẦN NGUỒN SANH TỘI:  
 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do 
bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? – Các tội vi phạm do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do một nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.  
 

―(như trên)―  
 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? – Tội vi phạm do duyên của hành 
động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự 
tôn trọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.  
 
 

Dứt phần Nguồn Sanh Tội là thứ năm. 
 

***** 
 
 

14. PHẦN SỰ TRANH TỤNG:  
 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng 
nào trong bốn sự tranh tụng? – Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện 
việc đôi lứa là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng.  
 

―(như trên)―  
 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? – Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu 
tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng.  
 
 

Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 
 

***** 
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15. SAMATHAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā āpattiyo sattannaṃ 
samathānaṃ katīhi samathehi sammanti? Methunaṃ dhammaṃ 
paṭisevanapaccayā āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi 
sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

―pe―  
 
 

2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammati? 
Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā āpatti sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammati: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
tiṇavatthārakena ca.  
 
 

Samathavāro niṭṭhito sattamo.  
 

***** 
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15. PHẦN DÀN XẾP: 
 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng 
dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? – Các tội vi phạm do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp.  
 

―(như trên)―  
 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? – Tội vi phạm do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  
 
 

Dứt phần Dàn Xếp là thứ bảy. 
 

***** 
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16. SAMUCCAYAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? 
Methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā catasso āpattiyo āpajjati: 
Akkhayite sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti pārājikassa, 
yebhuyyena khayite sarīre methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti 
thullaccayassa, vattakate mukhe acchupantaṃ aṅgajātaṃ paveseti āpatti 
dukkaṭassa, jatumaṭṭake pācittiyaṃ. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevana-
paccayā imā catasso āpattiyo āpajjati.  
 
 
 

2. Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? Sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammanti?  
 
 
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipatti 
siyā ācāravipatti. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ catuhi āpattikkhandhehi 
saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, 
siyā pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca cittato 
ca samuṭṭhahanti na vācato. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. 
Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena 
ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

―pe―  
 
 

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

4. Sā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajati? Sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammati?  
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16. PHẦN SỰ QUY TỤ: 
 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao 
nhiêu tội? Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội: Vị thực 
hiện việc đôi lứa nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội pārājika; vị thực hiện 
việc đôi lứa nơi thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; vị 
đưa dương vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội 
dukkaṭa; trong (trường hợp) gậy ngắn bằng nhựa cây phạm tội pācittiya. Do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này.  
 

 
2. Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? 

Được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên 
do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào 
trong bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp?  
 

 
– Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 

hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  
 
 

―(như trên)―  
 
 

3. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? – Do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkaṭa. Do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội này.  
 

 
4. Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 

tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp?  
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Sā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajati: ācāravipattiṃ. 
Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ ekena āpattikkhandhena saṅgahītā: 
dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi 
samathehi sammati: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

Samuccayavāro niṭṭhito aṭṭhamo.  
 

Aṭṭha paccayavārā niṭṭhitā.  
 

***** 
 
 

MAHĀVIBHAṄGE SOḶASA MAHĀVĀRĀ NIṬṬHITĀ.  
 
 

NIṬṬHITO CA MAHĀVIBHAṄGO.1  
 
 
 

--ooOoo-- 
 
  

                                                   
1 bhikkhuvibhaṅgamahāvāro niṭṭhito - Ma. 
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– Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội dukkaṭa. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ 
che lấp.  
 

Dứt phần Sự Quy Tụ là thứ tám. 
 

Dứt tám phần về Nguyên Nhân. 
 

***** 
 
 

DỨT MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH THUỘC BỘ ĐẠI PHÂN TÍCH. 
 
 

VÀ BỘ ĐẠI PHÂN TÍCH ĐƯỢC CHẤM DỨT. 
 
 
 

--ooOoo-- 
 




