
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VINAYAPIṬAKE  
 
 

PARIVĀRAPĀḶI 
 
 
 
 

DUTIYO BHĀGO 
 
 
 
 

& 
 
 
 
 
 

TẠNG LUẬT 
 
 

TẬP YẾU 
 
 
 
 

TẬP HAI 



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 2             Ekuttarikaṃ 
 

 64

CHAKKAṂ  
 

1. Cha agāravā, cha gāravā, cha vinītavatthūni, cha sāmīciyo, cha 
āpattisamuṭṭhānā, cha chedanakā āpattiyo, chahākārehi āpattiṃ āpajjati, cha 
ānisaṃsā vinayadhare, cha paramāni, chārattaṃ ticīvarena 
vippavasitabbaṃ, cha cīvarāni, cha rajanāni, cha āpattiyo kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhahanti na vācato, cha āpattiyo vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
kāyato, cha āpattiyo kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti, cha 
kammāni, cha vivādamūlāni, cha anuvādamūlāni, cha sārāṇīyadhammā,1 
dīghato2 cha vidatthiyo sugatavidatthiyā, tiriyaṃ cha vidatthiyo, cha nissaya-
paṭippassaddhiyo ācariyamhā, cha nahāne anupaññattiyo, vippakatacīvaraṃ 
ādāya pakkamati, vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati.  
 
 

2. Chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ nissayo 
dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: asekkhena sīlakkhandhena samannāgato 
hoti, asekkhena samādhikkhandhena samannāgato hoti, asekkhena 
paññākkhandhena samannāgato hoti, asekkhena vimuttikkhandhena 
samannāgato hoti, asekkhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato 
hoti, dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā.  
 

 
Aparehipi chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ 

nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: attanā asekkhena 
sīlakkhandhena samannāgato hoti paraṃ asekkhe sīlakkhandhe samādapetā, 
attanā asekkhena samādhikkhandhena samannāgato hoti paraṃ asekkhe 
samādhikkhandhe samādapetā, attanā asekkhena paññākkhandhena 
samannāgato hoti paraṃ asekkhe paññākkhandhe samādapetā, attanā 
asekkhena vimuttikkhandhena samannāgato hoti paraṃ asekkhe 
vimuttikkhandhe samādapetā, attanā asekkhena vimuttiñāṇa-
dassanakkhandhena samannāgato hoti paraṃ asekkhe vimuttiñāṇa-
dassanakkhandhe samādapetā, dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā.  
 

 
Aparehipi chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ 

nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: saddho hoti, hirimā hoti, ottappī 
hoti, āraddhaviriyo hoti, upaṭṭhitasati hoti, dasavasso vā hoti 
atirekadasavasso vā.  
 

 
Aparehipi chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ 

nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: na adhisīle sīlavipanno hoti, na 
ajjhācāre ācāravipanno hoti, na atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti, bahussuto 
hoti, paññavā hoti, dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā.  

                                                   
1 sāraṇīyā dhammā - Ma; sārāṇīyā dhammā - Syā; iti pāṭho PTS potthake natthi.  
2 dīghaso - Ma, PTS.  
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NHÓM SÁU:  
 

1. Sáu sự không kính trọng. Sáu sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn 
luyện.[a] Sáu sự thực hành đúng đắn.[b] Sáu nguồn sanh tội. Sáu tội vi phạm 
liên quan đến cắt bớt.[c] Vị vi phạm tội do sáu biểu hiện.[d] Sáu điều lợi ích 
cho vị nắm vững về Luật.[e] Sáu điều tối đa.[f] Có thể xa lìa (một trong) ba y 
sáu đêm.[g] Sáu loại y.[h] Sáu loại thuốc nhuộm (y).[i] Sáu loại tội vi phạm 
sanh lên do thân và do ý không do khẩu. Sáu loại tội vi phạm sanh lên do 
khẩu và do ý không do thân. Sáu loại tội vi phạm sanh lên do thân do khẩu và 
do ý. Sáu loại hành sự.[j] Sáu nguyên nhân tranh cãi.[k] Sáu nguyên nhân 
khiển trách.[l] Sáu pháp cần ghi nhớ. Chiều dài sáu gang tay theo gang tay 
của đức Thiện Thệ.[m] Chiều rộng sáu gang tay.[n] Sáu trường hợp đình chỉ 
việc nương nhờ ở thầy dạy học.[o] Sáu điều quy định thêm trong việc tắm.[p] 
Vị ra đi sau khi cầm lấy y chưa làm xong.[q] Vị ra đi sau khi mang theo y chưa 
làm xong.  
 
 

2. Vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho 
phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị thành tựu vô học giới uẩn, là vị 
thành tựu vô học định uẩn, là vị thành tựu vô học tuệ uẩn, là vị thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, là vị thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, là vị mười 
năm hoặc hơn mười năm.1  
 
 

Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị tự mình thành tựu vô học 
giới uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học giới uẩn, là vị tự mình thành tựu 
vô học định uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học định uẩn, là vị tự mình 
thành tựu vô học tuệ uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học tuệ uẩn, là vị tự 
mình thành tựu vô học giải thoát uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học giải 
thoát uẩn, là vị tự mình thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và giúp cho vị 
khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn, là vị mười năm hoặc hơn mười 
năm.  
 

Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị có đức tin, là vị có sự hổ thẹn 
(tội lỗi), là vị có sự ghê sợ (tội lỗi), là vị có sự tinh tấn đã được phát khởi, là vị 
có niệm đã được thiết lập, là vị mười năm hoặc hơn mười năm.  
 

Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị không bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bị hư hỏng về quan điểm ở quan điểm cực đoan, là vị nghe 
nhiều, là vị có trí tuệ, là vị mười năm hoặc hơn mười năm.  

                                                   
1 Các nhóm sáu thuộc mục 2 này được đề cập ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, 
chương I, các trang 165-171. 
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Aparehipi chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ 
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: paṭibalo hoti antevāsiṃ vā 
saddhivihāriṃ vā gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā upaṭṭhāpetuṃ vā, anabhirataṃ1 
vūpakāsetuṃ vā vūpakāsāpetuṃ vā, uppannaṃ kukkuccaṃ dhammato 
vinodetuṃ,2 āpattiṃ jānāti, āpattivuṭṭhānaṃ jānāti, dasavasso vā hoti 
atirekadasavasso vā.  
 

Aparehipi chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ 
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: paṭibalo hoti antevāsiṃ vā 
saddhivihāriṃ vā ābhisamācārikāya sikkhāya sikkhāpetuṃ, ādibrahma-
cariyikāya sikkhāya vinetuṃ, abhidhamme vinetuṃ, abhivinaye vinetuṃ, 
uppannaṃ diṭṭhigataṃ dhammato vivecetuṃ, dasavasso vā hoti 
atirekadasavasso vā.  
 

Aparehipi chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ 
nissayo dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo: āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānāti, 
lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, ubhayāni kho panassa 
pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni suppavattīni 
suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso dasavasso vā hoti atirekadasavasso vā.  
 

3. Cha adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.  
 

Cha dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānī ti.  
 

Chakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Agāravā gāravā ca vinītā sāmīcipi ca,  
samuṭṭhānā chedanā ceva ākārānisaṃsena ca.  

 

2.  Paramāni cha3 chārattaṃ cīvaraṃ rajanāni ca,4  
kāyato cittato cāpi5 vācato cittatopi ca.4  

 

3.  Kāyavācā cittato ca kammavivādameva ca,  
anuvādā dīghaso ca tiriyaṃ nissayena ca.  

 

4.  Anupaññatti ādāya samādāya tatheva ca,  
asekkhe6 samādapetā saddho adhisīlena ca,  
gilānābhisamācārī7 āpattādhammadhammikā ti.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 uppannaṃ anabhiratiṃ - Syā;     4 cha - PTS.  
  anabhiratiṃ - Sīmu.     5 chāpi - PTS. 
2 vinodetuṃ vā vinodāpetuṃ vā - Syā.    6 asekhe - Syā, PTS. 
3 ca - Ma, Syā, PTS.     7 gilānābhisamācāri - Syā, PTS. 
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Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị có khả năng chăm sóc hoặc 
kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, (có khả năng) khuyên 
giải hoặc nhờ người khuyên giải (khi đệ tử hay học trò) có sự không hoan hỷ, 
(có khả năng) giải tỏa hoặc nhờ vị khác giải tỏa đúng theo Pháp (khi đệ tử 
hay học trò) có mối nghi ngờ sanh khởi, là vị biết về sự phạm tội, là vị biết 
cách thoát khỏi tội, là vị mười năm hoặc hơn mười năm.  
 

Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị có khả năng để huấn luyện 
các điều học thuộc về phận sự căn bản, (có khả năng) để hướng dẫn các điều 
học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, (có khả năng) để hướng dẫn về 
Thắng Pháp, để hướng dẫn về Thắng Luật, (có khả năng) để phân tách đúng 
theo Pháp xu hướng tà kiến đã được sanh khởi cho đệ tử hay học trò, là vị 
mười năm hoặc hơn mười năm.  
 

Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị biết về sự phạm tội; biết về 
sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; đối với vị này hai bộ giới 
bổn Pātimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo được ứng dụng, khéo xác định theo từng điều hoặc từng từ ngữ; là vị 
mười năm hoặc hơn mười năm.  
 

3. Sáu sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp.  
 

Sáu sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp.1  
 

Dứt Nhóm Sáu.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Không kính trọng, và kính trọng, đã được rèn luyện, và cả sự đúng 
đắn, các nguồn sanh khởi, và luôn cả các sự cắt bớt, các biểu hiện, với sự 
lợi ích.  
 

2. Sáu trường hợp tối đa, sáu đêm, y, và các thuốc nhuộm, do thân, và 
do cả ý, do khẩu và do cả ý.  
 

3. Do thân khẩu và ý, hành sự, và luôn cả sự tranh cãi, sự khiển trách, 
và chiều dài, chiều rộng, và với việc nương nhờ.  
 

4. Sự chế định thêm, sau khi cầm lấy, sau khi mang đi là tương tợ y như 
thế, về các pháp của bậc vô học, vị giúp cho đạt được, đức tin, và với tăng 
thượng giới, các vị bị bệnh, vị đã hành phận sự căn bản, các tội vi phạm, 
liên quan đến sai pháp và đúng pháp.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Hai nhóm sáu này được đề cập ở Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX, 
trang 439-441. 
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SATTAKAṂ  
 

1. Satta āpattiyo, satta āpattikkhandhā, satta vinītavatthūni, satta 
sāmīciyo, satta adhammikā paṭiññātakaraṇā, satta dhammikā 
paṭiññātakaraṇā, sattannaṃ anāpatti1 sattāhakaraṇīyena gantuṃ, 
sattānisaṃsā vinayadhare, satta paramāni, sattame aruṇuggamane2 
nissaggiyaṃ hoti, satta samathā, satta kammāni, satta āmakadhaññāni, 
tiriyaṃ sattantarā, gaṇabhojane satta anupaññattiyo,3 bhesajjāni 
paṭiggahetvā sattāhaparamaṃ sannidhikārakaṃ paribhuñjitabbāni, 
katacīvaraṃ ādāya pakkamati, katacīvaraṃ samādāya pakkamati, 
bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā, bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā, 
bhikkhussa hoti āpatti paṭikātabbā,4 satta adhammikāni 
pātimokkhaṭṭhapanāni, satta dhammikāni patimokkhaṭṭhapanāni.  

 
2. Sattahaṅgehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hoti: āpattiṃ jānāti, 

anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, sīlavā 
hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno 
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu, 
catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ 
nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī, āsavānaṃ khayā anāsavaṃ 
cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā 
upasampajja viharati.  

 
3. Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hoti: 

āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ 
jānāti, bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammā ādikalyāṇā 
majjhe kalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthā5 savyañjanā kevalaparipuṇṇaṃ 
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti tathārūpāssa dhammā bahussutā 
honti dhatā6 vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā, 
catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ 
nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī, āsavānañca khayā anāsavaṃ 
cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā 
upasampajja viharati.  

 
4. Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hoti: 

āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ 
jānāti, ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti 
suvibhattāni suppavattīni suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso, catunnaṃ 
jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī 
hoti akicchalābhī akasiralābhī, āsavānañca khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ 
paññāvimuttiṃ diṭṭhevadhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja 
viharati.  

                                                   
1 sattannaṃ āpatti - Sīmu potthakesu adhikaṃ. 4 daṭṭhabbā - Ma, PTS.  
2 satta-aruṇuggamane - Syā.   5 sātthaṃ sabyañjanaṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2. 
3 satta gaṇabhojane anupaññattiyo - Syā.  6 dhātā - Ma, PTS. 
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NHÓM BẢY:  
 

1. Bảy loại tội. Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Bảy sự thực 
hành đúng đắn.[a] Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng 
Pháp. Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp.[b] Không 
phạm tội để đi với việc cần phải làm trong bảy ngày liên quan đến bảy hạng 
người.[c] Bảy điều lợi ích cho vị nắm vững về Luật.[d] Bảy điều tối đa. Khi rạng 
đông vào ngày thứ bảy bị phạm vào nissaggiya.[e] Bảy cách dàn xếp. Bảy 
hành sự.[f] Bảy loại hạt chưa xay.[g] Chiều rộng là bảy (gang) ở bên trong.[h] 
Bảy điều quy định thêm về bữa ăn dâng theo nhóm.[i] Sau khi thọ lãnh các 
loại dược phẩm, nên được thọ dụng với sự cất giữ tối đa là bảy ngày.[j] Vị ra 
đi cầm lấy y đã làm xong. Vị ra đi mang theo y đã làm xong.[k] Tội của vị tỳ 
khưu không cần phải được nhìn nhận.[l] Tội của vị tỳ khưu cần phải được 
nhìn nhận. Tội của vị tỳ khưu cần phải được sửa chữa. Bảy sự đình chỉ giới 
bổn Pātimokkha sai Pháp. Bảy sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp.  
 

2. Vị tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố: là vị biết về sự phạm tội; 
biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; có giới sống thu 
thúc trong sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và 
hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được 
không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm 
của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của 
bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải 
thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú.  
 

3. Vị tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; nghe 
nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe, các pháp nào có sự tốt 
đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, 
thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn và đầy đủ, các Pháp có hình thức tương tợ như thế được nghe nhiều, ghi 
nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bằng ý, thâm nhập bằng kiến thức; là vị đạt được 
theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc các sự 
trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự 
diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời 
hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn 
lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú.  
 

4. Vị tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; đối với 
vị này hai bộ giới bổn Pātimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo 
được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo 
từng từ ngữ; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt 
được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các 
thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng 
trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự 
giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú.  
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5. Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo hoti: āpattiṃ jānāti, 
anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, 
anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ: ekampi jātiṃ dvepi 
jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi 
jātiyo tiṃsampi jātiyo cattālīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo jātisatampi 
jātisahassampi jātisatasahassampi anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi 
vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe amutrāsiṃ evaṃnāmo 
evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī 
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapanno ’ti iti sākāraṃ sa-uddesaṃ 
anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.  
 

 
Dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati 

cavamāne uppajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate 
yathākammūpage satte pajānāti: ‘Ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena 
samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena samannāgatā 
ariyānaṃ upavādakā micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā te 
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ 
upapannā, ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā 
vacīsucaritena samannāgatā manosucaritena samannāgatā ariyānaṃ 
anupavādakā sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikammasamādānā te kāyassabhedā 
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā ’ti iti dibbena cakkhunā 
visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne uppajjamāne hīne 
paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāti.  
 

 
Āsavānañca khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva 

dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati.  
 

 
6. Sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo sobhati: āpattiṃ jānāti, 

anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, sīlavā 
hoti ―pe― samādāya sikkhati sikkhāpadesu, catunnaṃ jhānānaṃ 
ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī hoti 
akicchalābhī akasiralābhī, āsavānañca khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ 
paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja 
viharati.  
 

 
7. Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo sobhati: āpattiṃ 

jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, 
bahussuto hoti ―pe― diṭṭhiyā suppaṭividdhā, catunnaṃ jhānānaṃ 
ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī hoti 
akicchalābhī akasiralābhī, āsavānañca khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ 
paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja 
viharati.  
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5. Vị tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; vị (ấy) 
nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, 
bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần 
sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn 
lần sanh, một trăm ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều 
hoại và thành kiếp: ‘Vào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, 
giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm khổ và lạc như vầy, có tuổi 
thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi 
kia, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, 
kinh nghiệm khổ và lạc như vầy, có tuổi thọ như vầy. Từ nơi kia, ta đây đã 
chết đi rồi đã sanh lên tại nơi này,’ như thế vị (ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống 
trước với các nét cá biệt và đại cương.  
 

Với thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người, vị (ấy) nhìn thấy chúng 
sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, 
đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi khổ, vị (ấy) biết được rằng chúng sanh đều 
đi theo nghiệp tương ứng: ‘Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện 
hữu này có hành động xấu xa bằng thân, có hành động xấu xa bằng lời nói, có 
suy nghĩ xấu xa bằng ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các 
hành động do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất hạnh, 
cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có 
hành động tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp bằng lời nói, có suy nghĩ 
tốt đẹp bằng ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành 
các hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được sanh 
vào chốn an vui, cõi trời, trần thế,’ như thế với thiên nhãn thuần tịnh vượt 
trội loài người, vị (ấy) nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở 
thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi 
khổ, vị (ấy) biết được rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng.  
 

Và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, 
ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ 
sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú.  
 

6. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố: là vị biết về sự phạm 
tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; có giới ―(như 
trên)― thọ trì và thực hành trong các điều học; là vị đạt được theo ước muốn, 
đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong 
hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu 
hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng 
ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể 
nhập và an trú.  
 

7. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; 
nghe nhiều, ―(như trên)―, được khéo phân tích bằng sự hiểu biết; là vị đạt 
được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc 
các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; 
và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay 
trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự 
không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú.  
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8. Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo sobhati: āpattiṃ 
jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, 
ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni 
suppavattīni suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso, catunnaṃ jhānānaṃ 
ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī hoti 
akicchalābhī akasiralābhī, āsavānañca khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ 
paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja 
viharati.  
 

9. Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo sobhati: āpattiṃ 
jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, garukaṃ āpattiṃ jānāti, 
anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ: ekampi jātiṃ dvepi 
jātiyo ―pe― iti sākāraṃ sa-uddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ 
anussarati. ―pe― dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte 
passati cavamāne uppajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate 
duggate yathākammūpage satte pajānāti, āsavānañca khayā anāsavaṃ 
cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā 
upasampajja viharati.  
 

10. Satta asaddhammā: assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappī hoti, 
appassuto hoti, kusīto hoti, muṭṭhassati hoti, duppañño hoti.  
 

11. Satta saddhammā: saddho hoti, hirimā hoti, ottappī hoti, bahussuto 
hoti, āraddhaviriyo hoti, upaṭṭhitasati1 hoti, paññavā hotī ti.  
 

Sattakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Āpatti āpattikkhandhā vinītā sāmīcipi ca,  
adhammikā dhammikā ca anāpattī2 ca sattāhaṃ.3  

 

2.  Ānisaṃsaparamāni4 aruṇā samathena ca,5  
kammā āmakadhaññā ca tiriyaṃ gaṇabhojane.  

 

3.  Sattāhaparamaṃ ādāya samādāya tatheva ca,  
na hoti hoti hoti ca adhammadhammikāni ca.6  

 

4.  Cattāro7 vinayadharā catu bhikkhū ca sobhane,8  
satta ceva asaddhammā satta saddhammadesitā ti.9  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 upaṭṭhitassati - Ma, Syā.  
2 anāpatti - Ma, Syā, PTS.    6 adhammā dhammikāni ca - Ma, PTS. 
3 sattahaṃ - Syā, PTS.     7 caturo - Ma. 
4 ānisaṃsā paramāni - Ma, Syā, PTS.  8 sobhaṇe - Ma, Syā, PTS. 
5 aruṇasamathena ca - Ma, Syā, PTS.   9 saddhammā desitā ti - Ma, PTS. 
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8. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; 
đối với vị này hai bộ giới bổn Pātimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, 
khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng 
điều theo từng từ ngữ; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó 
khăn, đạt được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ 
đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ 
vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát 
của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú.  
 

9. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; vị 
(ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ―(như 
trên)― như thế vị (ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại 
cương. Với thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người, vị (ấy) nhìn thấy 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, 
xấu xí, đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi khổ, vị (ấy) biết được rằng chúng 
sanh đều đi theo nghiệp tương ứng ―(như trên)―; và do sự diệt tận các lậu 
hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng 
ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể 
nhập và an trú.  
 
 

10. Bảy pháp không tốt đẹp: là không có đức tin, không hổ thẹn (tội lỗi), 
không ghê sợ (tội lỗi), ít nghe, biếng nhác, có niệm bị quên lãng, có tuệ kém.  
 

11. Bảy pháp tốt đẹp: là có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội 
lỗi), nghe nhiều, có sự tinh tấn đã được phát khởi, có niệm đã được thiết lập, 
có trí tuệ.  
 

Dứt Nhóm Bảy.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

1. Loại tội, các nhóm tội, đã được rèn luyện, và cả sự đúng đắn, sai 
pháp, và đúng pháp, sự không phạm tội, và bảy ngày.  
 

2. Lợi ích, và các trường hợp tối đa, lúc rạng đông, và với cách dàn xếp, 
các hành sự, và các loại hạt chưa xay, chiều rộng, về việc ăn theo nhóm.  
 

3. Tối đa là bảy ngày, sau khi cầm lấy, và sau khi mang theo là tương tợ 
y như thế, không nên, nên, và nên, các trường hợp sai pháp, và đúng pháp.  
 

4. Bốn hạng nắm vững về Luật, và bốn hạng tỳ khưu sáng chói, và luôn 
cả bảy pháp không tốt đẹp, và bảy pháp tốt đẹp đã được giảng giải.  
 

--ooOoo--  
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AṬṬHAKAṂ  
 

Aṭṭhānisaṃse sampassamānena na so bhikkhu āpattiyā adassane 
ukkhipitabbo, aṭṭhānisaṃse sampassamānena paresampi saddhāya sā āpatti 
desetabbā, aṭṭha yāvatatiyakā, aṭṭhahākārehi kulāni dūseti, aṭṭha mātikā 
cīvarassa uppādāya, aṭṭha mātikā kaṭhinassa ubbhārāya, aṭṭha pānāni, 
aṭṭhahi asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho, aṭṭha lokadhammā, aṭṭha garudhammā, aṭṭha 
pāṭidesanīyā, aṭṭhaṅgiko musāvādo, aṭṭha uposathaṅgāni, aṭṭha 
dūteyyaṅgāni, aṭṭha titthiyavattāni, aṭṭha acchariyā abbhutā dhammā1 
mahāsamudde, aṭṭha acchariyā abbhutā dhammā1 imasmiṃ dhammavinaye, 
aṭṭha anatirittā, aṭṭha atirittā, aṭṭhame aruṇuggamane nissaggiyaṃ hoti, 
aṭṭha pārājikā, aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūrentī nāsetabbā, aṭṭhamaṃ 
vatthuṃ paripūrentiyā desitāpi adesitā2 hoti, aṭṭhavācikā upasampadā, 
aṭṭhannaṃ paccuṭṭhātabbaṃ, aṭṭhannaṃ āsanaṃ dātabbaṃ, upāsikā aṭṭha 
varāni yācati,3 aṭṭhahaṅgehi samannāgato bhikkhu bhikkhūnovādako 
sammannitabbo, aṭṭhānisaṃsā vinayadhare, aṭṭha paramāni, 
tassapāpiyyasikā kammakatena bhikkhunā aṭṭhasu dhammesu sammā 
vattitabbaṃ, aṭṭha adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni, aṭṭha dhammikāni 
pātimokkhaṭṭhapanānī ti.  
 

Aṭṭhakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Na so bhikkhu paresampi yāvatatiyaṃ dūsanā,4  
mātikā kaṭhinubbhārā pānā abhibhūtena ca.  

 
2.  Lokadhammā garudhammā pāṭidesanīyā musā,  

uposathā ca dūtaṅgā titthikā samuddepi ca.  
 

3.  Abbhutā anatirittaṃ atirittaṃ nissaggiyaṃ,  
pārājikaṭṭhamaṃ vatthu adesitūpasampadā.  

 
4.  Paccuṭṭhānāsanañceva varaṃ ovādakena ca,  

ānisaṃsaparamāni5 aṭṭha dhammesu vattanā,  
adhammikā dhammikā ca aṭṭhakā suppakāsitā ti.  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 acchariyā abbhutadhammā - Ma.   3 yāci - Syā, PTS.  
2 desitāpi adesitāpi - Syā;    4 yāvatatiyadūsanā - Ma, Syā.  
   desitaṃ pi adesitaṃ - PTS.    5 ānisaṃsā paramāni - Ma, Syā, PTS.  
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NHÓM TÁM:  
 

Vị nhận thức được tám điều lợi ích không nên phạt án treo vị tỳ khưu ấy 
trong việc không nhìn nhận tội.[a] Vị nhận thức được tám điều lợi ích nên 
sám hối tội ấy vì niềm tin của các vị khác.[b] Tám tội vi phạm (khi được nhắc 
nhở) cho đến lần thứ ba.[c] Vị làm hư hỏng các gia đình với tám biểu hiện.[d] 
Tám tiêu đề về việc phát sanh y.[e] Tám tiêu đề về việc hết hiệu lực của 
Kaṭhina.[f] Tám loại thức uống.[g] Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi 
tám điều không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải 
chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.[h] Tám pháp của thế gian. Tám 
Trọng Pháp.[i] Tám tội pāṭidesanīya. Lời nói dối có tám chi phần.[j] Tám chi 
phần của ngày Uposatha (Bát quan trai giới). Tám chi phần của người sứ 
giả.[k] Tám cách thực hành của ngoại đạo. Tám pháp kỳ diệu phi thường 
trong biển cả.[l] Tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này.[m] 
Tám vật không phải là đồ thừa. Tám vật là đồ thừa.[n] Khi rạng đông vào ngày 
thứ tám thì phạm vào nissaggiya.[o] Tám tội pārājika. Vị ni trong khi làm 
đầy đủ sự việc thứ tám nên bị trục xuất.[p] (Tội) đã được trình ra và chưa 
được trình ra bởi vị ni làm đầy đủ sự việc thứ tám. Sự tu lên bậc trên có tám 
lời thông báo.[q] Nên đứng dậy đối với tám (vị ni thâm niên). Chỗ ngồi nên 
dành cho tám (vị ni thâm niên).[r] Vị nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều ước muốn.[s] 
Vị tỳ khưu có tám yếu tố nên được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni.[t] Tám 
điều lợi ích cho vị nắm vững về Luật.[u] Tám điều tối đa. Vị tỳ khưu đã được 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy nên thực hành nghiêm chỉnh trong tám 
pháp.[v] Tám sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp. Tám sự đình chỉ giới 
bổn Pātimokkha đúng Pháp.  
 

Dứt Nhóm Tám.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Không phải vị tỳ khưu ấy, luôn cả đối với các vị khác, cho đến lần thứ 
ba, các sự làm hư hỏng, các tiêu đề (về y), các sự thâu hồi Kaṭhina, các thức 
uống, và với vị bị ngự trị.  
 

2. (Tám) pháp thế gian, (tám) Trọng Pháp, (tám) tội pāṭidesanīya, 
(tám) sự nói dối, các ngày trai giới, và (tám) điều của sứ giả, (tám cách 
thực hành của) ngoại đạo, và (của) biển cả.  
 

3. (Tám điều) phi thường, (tám vật) không phải là đồ thừa, đồ thừa, tội 
nissaggiya, tội pārājika, (làm) sự việc thứ tám, đã không được trình ra, sự 
tu lên bậc trên.  
 

4. Sự đứng dậy, và luôn cả chỗ ngồi, điều ước muốn, và với vị giáo giới, 
các điều lợi ích, (tám) điều tối đa, sự thực hành trong tám pháp, sai pháp, 
và đúng pháp, và các nhóm tám pháp đã được khéo trình bày.  
 

--ooOoo-- 
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 NAVAKAṂ  
 

Nava āghātavatthūni, nava āghātapaṭivinayā, nava vinītavatthūni, nava 
paṭhamāpattikā, navahi saṅgho bhijjati, nava paṇītabhojanāni, nava 
maṃsehi dukkaṭaṃ, nava pātimokkhuddesā, nava paramāni, nava 
taṇhāmūlakā dhammā, nava vidhamānā, nava cīvarāni adhiṭṭhātabbāni, 
nava cīvarāni na vikappetabbāni, dīghaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyā, 
nava adhammikāni dānāni, nava adhammikā paṭiggahā, nava adhammikā 
paribhogā, tīṇi dhammikāni dānāni, tayo dhammikā paṭiggahā, tayo 
dhammikā paribhogā, nava adhammikā saññattiyo,1 nava dhammikā 
saññattiyo,1 adhammakamme dve navakāni, dhammakamme dve navakāni, 
nava adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni, nava dhammakāni 
pātimokkhaṭṭhapanānī ti.  
 

Navakaṃ niṭṭhitaṃ. 
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Āghātavatthu vinayā vinītā paṭhamena ca,  
bhijjati ca paṇītañca maṃsuddesaparamāni ca.  

 

2.  Taṇhā mānā adhiṭṭhānā vikappe ca vidatthiyo,  
dānā paṭiggahā bhogā tividhā puna dhammikā.  

 

3.  Adhamma dhamma saññatti2 duve dve navakāni ca,  
pātimokkhaṭhapanāni adhammikāni cā ti.  

 

--ooOoo-- 
 

DASAKAṂ 
 

1. Dasa āghātavatthūni, dasa āghātapaṭivinayā,3 dasa vinītavatthūni, 
dasavatthukā micchādiṭṭhi, dasavatthukā sammādiṭṭhi, dasa antaggāhikā 
diṭṭhi, dasa micchattā, dasa sammattā, dasa akusalakammapathā, dasa 
kusalakammapathā, dasa adhammikā salākagāhā, dasa dhammikā 
salākagāhā, sāmaṇerānaṃ dasa sikkhāpadāni, dasahaṅgehi samannāgato 
sāmaṇero nāsetabbo.  
 

2. Dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ gacchati: 
attano bhāsapariyantaṃ na uggaṇhāti, parassa bhāsapariyantaṃ na 
uggaṇhāti, attano bhāsapariyantaṃ anuggahetvā parassa bhāsapariyantaṃ 
anuggahetvā adhammena kāreti, apaṭiññāya, āpattiṃ na jānāti, āpattiyā 
mūlaṃ na jānāti, āpatti samudayaṃ na jānāti, āpatti nirodhaṃ na jānāti, 
āpatti nirodhagāminīpaṭipadaṃ na jānāti.  

                                                   
1 paññattiyo - Sīmu 1, 2.  
2 paññatti - Sīmu 1, 2.    3 dasa āghātavatthupaṭivinayā - Sīmu 2. 
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NHÓM CHÍN:  
 

Chín sự việc gây nóng giận.[a] Chín cách đối trị sự nóng giận. Chín sự việc 
đã được rèn luyện.[b] Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi 
phạm.[c] Hội chúng bị chia rẽ với chín (vị tỳ khưu).[d] Chín vật thực hảo 
hạng.[e] Tội dukkaṭa với chín loại thịt. Chín cách đọc tụng giới bổn.[f] Chín 
điều tối đa. Chín pháp là gốc của tham ái.[g] Chín cách ngã mạn.[h] Chín loại y 
được chú nguyện để dùng riêng.[i] Chín loại y không được chú nguyện để 
dùng chung.[j] Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ.[k] 
Chín sự bố thí sai pháp.[l] Chín sự thọ lãnh sai pháp. Chín sự thọ dụng sai 
pháp. Ba sự bố thí đúng pháp, ba sự thọ lãnh đúng pháp, ba sự thọ dụng 
đúng pháp. Chín nhận thức sai pháp. Chín nhận thức đúng pháp.[m] Hai 
nhóm chín về hành sự sai pháp. Hai nhóm chín về hành sự đúng pháp.[n] 
Chín sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp. Chín sự đình chỉ giới bổn 
Pātimokkha đúng Pháp.  
 

Dứt Nhóm Chín.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. (Chín) sự việc gây nóng giận, cách đối trị, đã được rèn luyện, và lúc 
vừa mới vi phạm, bị chia rẽ, và (vật thực) hảo hạng, thịt, cách đọc tụng, và 
(chín) điều tối đa.  

2. (Chín gốc của) tham ái, ngã mạn, (chín) sự chú nguyện, chú nguyện 
để dùng chung, (chín) gang tay, sự bố thí, sự thọ lãnh, sự thọ dụng, ba 
cách, rồi các cách đúng pháp.  

3. Sai pháp, và đúng pháp, sự nhận thức có hai nhóm, và có hai nhóm 
chín, và (chín) sự đình chỉ giới bổn sai pháp.  
 

--ooOoo-- 
 

NHÓM MƯỜI: 
 

1. Mười sự việc gây nóng giận. Mười cách đối trị sự nóng giận. Mười sự 
việc đã được rèn luyện. Mười tà kiến căn bản.[o] Mười chánh kiến căn bản.[p] 
Mười hữu biên kiến.[q] Mười sự sai trái.[r] Mười sự chân chánh. Mười đường 
lối của nghiệp bất thiện.[s] Mười đường lối của nghiệp thiện. Mười cách phân 
phát thẻ sai pháp. Mười cách phân phát thẻ đúng pháp.[t] Mười điều học của 
các sa di.[u] Vị sa di có mười yếu tố nên bị trục xuất.[v]  
 

2. Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều: vị không đưa 
ra sự giới hạn cho lời nói của mình, không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của 
người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi 
không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác rồi cho thực hiện (hành 
sự) sai pháp, với sự không khẳng định, không biết về tội, không biết về nền 
tảng của tội, không biết về nhân sanh tội, không biết về sự đoạn diệt của tội, 
không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội.  
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Dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati: 
attano bhāsapariyantaṃ uggaṇhāti, parassa bhāsapariyantaṃ uggaṇhāti, 
attano bhāsapariyantaṃ uggahetvā parassa bhāsapariyantaṃ uggahetvā 
dhammena kāreti, paṭiññāya, āpattiṃ jānāti, āpattiyā mūlaṃ jānāti, 
āpattisamudayaṃ jānāti, āpattinirodhaṃ jānāti, āpattinirodhagāminī-
paṭipadaṃ jānāti.  
 

3. Aparehipi dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: adhikaraṇaṃ na jānāti, adhikaraṇassa mūlaṃ na jānāti, 
adhikaraṇasamudayaṃ na jānāti, adhikaraṇanirodhaṃ na jānāti, 
adhikaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ na jānāti, vatthuṃ na jānāti, nidānaṃ 
na jānāti, paññattiṃ na jānāti, anupaññattiṃ na jānāti, anusandhivacana-
pathaṃ na jānāti.  
 

Dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati: 
adhikaraṇaṃ jānāti, adhikaraṇassa mūlaṃ jānāti, adhikaraṇasamudayaṃ 
jānāti, adhikaraṇanirodhaṃ jānāti, adhikaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ 
jānāti, vatthuṃ jānāti, nidānaṃ jānāti, paññattiṃ jānāti, anupaññattiṃ 
jānāti, anusandhivacanapathaṃ jānāti.  
 

4. Aparehipi dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: ñattiṃ na jānāti, ñattiyā karaṇaṃ na jānāti, na pubbakusalo hoti, 
na aparakusalo hoti, akālaññū ca hoti, āpattānāpattiṃ na jānāti, 
lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti, sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, 
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, ācariyaparamparā kho panassa na 
suggahitā hoti na sumanasikatā na sūpadhāritā.  
 

Dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati: 
ñattiṃ jānāti, ñattiyā karaṇaṃ jānāti, pubbakusalo hoti, aparakusalo hoti, 
kālaññū ca hoti, āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, 
ācariyaparamparā kho panassa suggahitā hoti sumanasikatā sūpadhāritā.  
 

5. Aparehipi dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo bālotveva saṅkhaṃ 
gacchati: āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, 
ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena na svāgatāni honti na 
suvibhattāni na suppavattīni na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso, 
āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, 
adhikaraṇe ca na1 vinicchayakusalo hoti.  
 

Dasahaṅgehi samannāgato vinayadharo paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati: 
āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, sāvasesānavasesaṃ 
āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, ubhayāni kho panassa 
pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni suppavattīni 
suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso, āpattānāpattiṃ jānāti, 
lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti, 
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, adhikaraṇe ca vinicchayakusalo hoti.  

                                                   
1 na ca - PTS. 
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Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị đưa ra 
sự giới hạn cho lời nói của mình, đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người 
khác, sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới 
hạn cho lời nói của người khác rồi cho thực hiện (hành sự) đúng pháp, với sự 
khẳng định, biết về tội, biết về nền tảng của tội, biết về nhân sanh tội, biết về 
sự đoạn diệt của tội, biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội.  

3. Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về sự tranh tụng, không biết về nền tảng của tranh tụng, không 
biết về nhân sanh của tranh tụng, không biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, 
không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh tụng, không biết 
về sự việc, không biết về duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết 
về điều quy định thêm, không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc.  

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị biết về 
sự tranh tụng, biết về nền tảng của tranh tụng, biết về nhân sanh của tranh 
tụng, biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, biết về sự thực hành đưa đến sự 
đoạn diệt của tranh tụng, biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy 
định, biết về điều quy định thêm, biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc.  

4. Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về lời đề nghị, không biết cách thực hiện với lời đề nghị, không 
thiện xảo về phần (cần trình bày) đầu tiên, không thiện xảo về các phần kế 
tiếp, không biết về thời điểm, không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, 
không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không khéo được kế thừa theo tuần 
tự từ các vị thầy và không khéo chăm chú không khéo suy xét.  

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị biết về 
lời đề nghị, biết cách thực hiện với lời đề nghị, thiện xảo về phần (cần trình 
bày) đầu tiên, thiện xảo về các phần kế tiếp, biết về thời điểm, biết về sự 
phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu xa, khéo được kế thừa theo 
tuần tự từ các vị thầy và khéo chăm chú khéo suy xét.  

5. Vị nắm vững về Luật bị xem là ‘ngu dốt’ khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; 
không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xấu xa hay 
không xấu xa; đối với vị này hai bộ giới bổn Pātimokkha không khéo được 
truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được ứng 
dụng, không khéo được xác định theo từng điều theo từng từ ngữ; không biết 
về sự phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; không biết 
tội còn dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xấu xa hay không xấu xa; 
không khéo léo về sự phán quyết trong tranh tụng.  

Vị nắm vững về Luật được xem là ‘thông thái’ khi có mười điều: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng; biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót; biết tội xấu xa hay không xấu xa; đối với vị này hai bộ 
giới bổn Pātimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân 
tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng từ 
ngữ; biết về sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng; biết tội 
còn dư sót hay không còn dư sót; biết tội xấu xa hay không xấu xa; khéo léo 
về sự phán quyết trong tranh tụng.  
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6. Dasahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo, dasa 
atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ, dasa 
ādīnavā rājantepurappavesane, dasa dānavatthūni, dasa ratanāni, dasavaggo 
bhikkhusaṅgho, dasavaggena gaṇena upasampādetabbaṃ, dasa 
paṃsukūlāni, dasa cīvaradhāraṇā,1 dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ 
dhāretabbaṃ, dasa sukkāni, dasa itthiyo, dasa bhariyāyo, vesāliyaṃ2 dasa 
vatthūni dīpenti.  
 

Dasa puggalā avandiyā, dasa akkosavatthūni, dasahākārehi pesuññaṃ 
upasaṃharati, dasa senāsanāni, dasa varāni yāciṃsu, dasa adhammikāni 
pātimokkhaṭhapanāni, dasa dhammikāni pātimokkhaṭhapanāni, 
dasānisaṃsā yāguyā, dasa maṃsā akappiyā, dasa paramāni, dasavassena 
bhikkhunā byattena paṭibalena pabbājetabbaṃ upasampādetabbaṃ nissayo 
dātabbo sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo, dasavassāya bhikkhuniyā byattāya 
paṭibalāya pabbājetabbā upasampādetabbā nissayo dātabbo sāmaṇerī 
upaṭṭhāpetabbā, dasavassāya bhikkhuniyā byattāya paṭibalāya 
uṭṭhāpanasammuti sāditabbā, dasavassāya gihīgatāya3 sikkhā dātabbā ti.  
 

Dasakaṃ niṭṭhitaṃ. 
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Āghātavinayā4 vatthu micchā sammā ca antagā,  
micchattā ceva sammattā akusalā kusalāpi ca.  

 

2.  Salākā adhammā dhammā ca5 sāmaṇerā ca nāsanā,  
bhāsādhikaraṇā6 ceva paññatti77 lahukameva ca.  

 

3.  Lahukā garukā ete kaṇhasukkā vijānatha,8  
ubbāhikā ca sikkhā ca antopure9 ca vatthūni.  

 

4.  Ratanaṃ dasavaggo10 ca tatheva upasampadā,  
paṃsukūladhāraṇā ca dasāhasukka-itthiyo.  

 

5.  Bhariyā dasa vatthūni avandiyakkosena ca,  
pesuññā ceva11 senāni12 varāni ca adhammikā.  

 

6.  Dhammikā yāgumaṃsā ca paramā bhikkhu bhikkhunī,  
vuṭṭhāpanā gihīgatā13 dasakā suppakāsitā ti.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 cīvaradhāraṇāni - Syā.  6 bhāsādhikaraṇañceva - Ma, Syā, PTS. 
2 vesāliyā- Ma, PTS.  7 ñatti - Ma, Syā, PTS. 8 vijānātha - PTS. 
3 gihigatāya - Ma, Syā, PTS.     9 antopurā - Syā, PTS.  
4 āghātaṃ vinayaṃ - Ma, PTS.     10 ratanadasavaggo - PTS. 
5 salākā adhammā dhammā - Ma;    11 pesuññañceva - Syā.  
   salākādhammadhammā ca - Syā;    12 senā ca - Syā, PTS. 
   salākā adhammadhammā ca - PTS.    13 gihigatā - Ma, Syā, PTS. 
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6. Vị tỳ khưu có mười yếu tố nên được chỉ định làm vị đại biểu. Đức Như 
Lai quy định điều học cho các Thinh văn vì mười điều lợi ích.[a] Mười điều 
nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua.[b] Mười vật bố thí.[c] Mười 
loại báu vật.[d] Hội chúng tỳ khưu nhóm mười vị. Nên cho tu lên bậc trên với 
tập thể là nhóm mười vị. Mười loại vải paṃsukūla.[e] Mười loại y và cách sử 
dụng.[f] Y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày.[g] Mười loại tinh dịch.[h] 
Mười hạng người nữ. Mười hạng vợ.[i] Mười sự việc được công bố ở thành 
Vesāli.[j]  
 

Mười hạng người không nên đảnh lễ.[k] Mười biểu hiện của sự mắng 
nhiếc.[l] Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu hiện.[m] Mười loại sàng tọa.[n] 
Họ đã yêu cầu mười điều ước muốn.[o] Mười sự đình chỉ giới bổn 
Pātimokkha sai Pháp. Mười sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp. 
Mười điều lợi ích của cháo.[p] Mười loại thịt không được phép.[q] Mười điều 
tối đa. Vị tỳ khưu mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất gia, 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho sa di 
phục vụ. Vị tỳ khưu ni mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất 
gia, nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho 
sa di ni phục vụ.[r] Sự đồng ý về việc tiếp độ nên được chấp thuận cho vị tỳ 
khưu ni mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực. Sự học tập nên được ban 
cho đến người nữ đã kết hôn khi mười tuổi.  
 

Dứt Nhóm Mười. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

1. (Mười) sự việc gây nóng giận, cách đối trị, (mười) sự việc (đã được 
rèn luyện), tà và chánh, (mười) hữu biên (kiến), (mười) sự sai trái, và luôn 
cả (mười) sự đúng đắn, (mười) nghiệp thiện, và cả bất thiện nữa.  
 

2. (Mười) cách phân phát thẻ sai pháp, và đúng pháp, sa di, và sự trục 
xuất, lời nói, và luôn cả (mười) sự tranh tụng, sự quy định và luôn cả (tội) 
nhẹ nữa.  
 

3. Các tội nhẹ nặng này, các vị hãy biết tối và sáng, (mười) yếu tố về đại 
biểu, và (mười) điều học, ở hậu cung, và các sự việc.  
 

4. Báu vật, và nhóm mười, các sự tu lên bậc trên là tương tợ y như thế, 
(mười loại) vải paṃsukūla, và (mười) cách sử dụng y, mười ngày, tinh 
dịch, và (mười) hạng người nữ.  
 

5. (Mười) hạng vợ, mười sự việc, không đảnh lễ, và với sự mắng nhiếc, 
và luôn cả các sự đâm thọc, các sàng tọa, (mười) điều ước muốn, và các sự 
sai pháp.  
 

6. Các sự đúng pháp, cháo, và thịt, (mười) điều tối đa, vị tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ni, các sự tiếp độ, các người nữ đã kết hôn, nhóm mười đã khéo được 
giảng giải.  
 

--ooOoo-- 
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EKĀDASAKAṂ  
 

1. Ekādasa puggalā anupasampannā na upasampādetabbā upasampannā 
nāsetabbā, ekādasa pādukā akappiyā, ekādasa pattā akappiyā, ekādasa 
cīvarāni akappiyāni, ekādasa yāvatatiyakā, bhikkhunīnaṃ ekādasa 
antarāyikā dhammā pucchitabbā, ekādasa cīvarāni adhiṭṭhātabbāni, ekādasa 
cīvarāni na vikappetabbāni, ekādasa aruṇuggamane nissaggiyaṃ hoti, 
ekādasa gaṇṭhikā kappiyā, ekādasa vīṭhā1 kappiyā, ekādasa paṭhaviyo 
akappiyā, ekādasa paṭhaviyo kappiyā, ekādasa nissayapaṭippassaddhiyo, 
ekādasa puggalā avandiyā, ekādasa paramāni, ekādasa varāni yāciṃsu, 
ekādasa sīmādosā, akkosakaparibhāsake puggale ekādasa ādīnavā 
pāṭikaṅkhā.  
 

2. Mettāya ceto vimuttiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkatāya yānīkatāya 
vatthukatāya anuṭṭhitāya paricitāya susamāraddhāya ekādasānisaṃsā 
pāṭikaṅkhā: sukhaṃ supati, sukhaṃ paṭibujjhati, na pāpakaṃ supinaṃ 
passati, manussānaṃ piyo hoti, amanussānaṃ piyo hoti, devatā rakkhanti, 
nāssa aggi vā visaṃ vā satthaṃ vā kamati, tuvaṭaṃ cittaṃ samādhiyati, 
mukhavaṇṇo vippasīdati, asammūḷho kālaṃ karoti, uttariṃ appaṭivijjhanto 
brahmalokūpago hoti, mettāya cetovimuttiyā āsevitāya bhāvitāya 
bahulīkatāya yānīkatāya vatthukatāya anuṭṭhitāya paricitāya 
susamāraddhāya ime ekādasānisaṃsā pāṭikaṅkhā ti.  
 

Ekādasakaṃ niṭṭhitaṃ. 
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Nāsetabbā2 pādukā ca pattā ca cīvarāni ca,  
tatiyā pucchitabbā ca adhiṭṭhāna vikappanā.  

2.  Aruṇā gaṇṭhikā vīṭhā1 akappiyā ca kappiyā,3  
nissayāvandiyā ceva paramāni varāni ca;  
sīmādosā ca akkosā mettāyekādasā katā ti.  

 

Ekuttarikaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

TESAṂ VAGGĀNAṂ UDDĀNAṂ  
 

1.  Ekakā ca dukā ceva tikā ca catu pañcakā,  
cha sattaṭṭha navakā ca dasa ekādasāni ca.  

2.  Hitāya sabbasattānaṃ ñātadhammena tādinā 
ekuttarikā vimalā mahāvīrena desitā ti.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 vidhā - Ma; vīthā - Syā.     
2 nāsetabbo - Sīmu 2.    3 akappiyā ca kappiyam - Ma, Syā, PTS.  
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NHÓM MƯỜI MỘT:  
 

1. Mười một hạng người chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu 
lên bậc trên, đã được tu lên bậc trên thì nên trục xuất.[a] Mười một loại giày 
không được phép.[b] Mười một loại bình bát không được phép.[c] Mười một 
loại y không được phép.[d] Mười một tội vi phạm (khi được nhắc nhở) cho 
đến lần thứ ba.[e] Mười một pháp chướng ngại của tỳ khưu ni cần được hỏi.[f] 
Mười một loại y được chú nguyện để dùng riêng.[g] Mười một loại y không 
được chú nguyện để dùng chung.[h] Khi rạng đông của ngày thứ mười một thì 
phạm vào nissaggiya. Mười một loại khóa thắt lưng được phép. Mười một 
loại hột nút được phép.[i] Mười một loại đất không được phép. Mười một loại 
đất được phép.[j] Mười một trường hợp đình chỉ việc nương nhờ.[k] Mười một 
hạng người không nên đảnh lễ.[l] Mười một điều tối đa. Họ đã yêu cầu mười 
một điều ước muốn.[m] Mười một sự sai trái của ranh giới.[n] Mười một tai 
họa là điều hiển nhiên cho người mắng nhiếc và người gièm pha.  
 

2. Khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, được phát triển, được 
thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được làm thành nền tảng, 
được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên mãn, mười một điều 
lợi ích là điều hiển nhiên: ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy ác 
mộng, được mọi người thương mến, được các phi nhân thương mến, chư 
thiên hộ trì, lửa hoặc chất độc hoặc vũ khí không xâm phạm vị ấy, tâm được 
nhập định nhanh chóng, sắc mặt được an tịnh, không mê mờ khi từ trần, 
trong khi không thể nhập được trạng thái cao thượng (phẩm vị A-la-hán) thì 
đi đến thế giới Phạm thiên; khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, 
được phát triển, được thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được 
làm thành nền tảng, được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên 
mãn, mười một điều lợi ích này là điều hiển nhiên.  
 

Dứt Nhóm Mười Một. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Các hạng nên trục xuất, và các loại giày, các bình bát, và các y, lần 
thứ ba, và các điều nên hỏi, các sự chú nguyện dùng riêng, và dùng chung.  

2. Lúc rạng đông, các khóa thắt lưng, các hột nút, các điều không được 
phép, và được phép, việc nương nhờ, và luôn cả các hạng không nên đảnh 
lễ, các điều tối đa, và các điều ước muốn, các sự sai trái của ranh giới, và 
các sự mắng nhiếc, với tâm từ là nhóm mười một đã được hoàn tất.  
 

Dứt Tăng Theo Từng Bậc.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Nhóm một, và nhóm hai, và luôn cả nhóm ba, bốn, và nhóm năm, sáu, 
bảy, tám, và nhóm chín, mười, và nhóm mười một.  

2. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, các điều tăng theo từng bậc không ô 
nhiễm đã được thuyết giảng bởi đấng Đại Hùng, bậc hiểu Pháp như thế ấy.  
 

--ooOoo-- 




