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5. 6.  
 

1. Surāmerayapāne pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Kosambiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ sāgataṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā sāgato majjaṃ pivi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti 
na vācato. ―pe―  
 
 

2. Aṅgulipatodake pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ 

aṅgulipatodakena hāsesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

3. Udake hassadhamme1 pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sattarasavaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sattarasavaggiyā bhikkhū aciravatiyā nadiyā 

udake kīḷiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

4. Anādariye pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Kosambiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā channo anādariyaṃ akāsi, tasmiṃ 

vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

5. Bhikkhuṃ bhiṃsāpentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ bhiṃsāpesuṃ, 

tasmiṃ vatthusmiṃ.  

                                                   
1 hasadhamme - Ma; hāsadhamme - PTS. 
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5. 6.  
 

1. Điều pācittiya về việc uống rượu và men say đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại Kosambi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Sāgata.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Sāgata đã uống rượu mạnh.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
 
 

2. Điều pācittiya về việc thọc lét bằng ngón tay đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chọc cười vị 

tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọc lét.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 

sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
 
 

3. Điều pācittiya về việc chơi giỡn ở trong nước đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đùa 

giỡn trong nước ở dòng sông Aciravatī.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 

sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
 
 

4. Điều pācittiya về sự không tôn trọng đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại Kosambi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa đã thể hiện sự không 

tôn trọng.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 
 

5. Điều pācittiya đến vị làm tỳ khưu kinh sợ đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm vị tỳ 

khưu kinh sợ.  
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Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
6. Jotiṃ samādahitvā visibbentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 

Bhaggesu paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū jotiṃ samādahitvā 

visibbesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, dve anupaññattiyo.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
7. Orenaddhamāsaṃ nahāyantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 

Rājagahe paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū rājānampi passitvā na 

mattaṃ jānitvā nahāyiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, cha anupaññattiyo.  
Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Padesapaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

eḷakalomake ―pe―  
 

 
8. Anādiyitvā tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇa-

karaṇaṃ navaṃ cīvaraṃ paribhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū attano cīvaraṃ na 

sañjāniṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

eḷakalomake ―pe―  
 

 
9. Bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerassa vā 

sāmaṇeriyā vā sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā apaccuddhārakaṃ1 

paribhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto bhikkhussa sāmaṃ 

cīvaraṃ vikappetvā apaccuddhārakaṃ paribhuñji, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

kaṭhinake. ―pe―  

                                                   
1 appaccuddhāraṇaṃ - Ma; appaccuddhārakaṃ - Syā.  



Tạng Luật - Tập Yếu 1            Đại Phân Tích 

 69

– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
6. Điều pācittiya đến vị tự mình đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm đã được quy 

định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ Bhagga.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã tự mình đốt lên 

ngọn lửa rồi sưởi ấm.  
– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
7. Điều pācittiya đến vị tắm khi chưa đủ nửa tháng đã được quy định tại 

đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi nhìn thấy đức 

vua rồi đã tắm không biết chừng mực.  
– Có một điều quy định, có sáu điều quy định thêm.  
Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 

– Là điều quy định cho khu vực.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

 
8. Điều pācittiya đến vị sử dụng y mới khi chưa áp dụng cách hoại sắc 

nào đó trong ba cách hoại sắc đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã không nhận biết y 

của bản thân.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

 
9. Điều pācittiya đến vị sau khi chú nguyện dùng chung y của mình 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 lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya.  

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
sau khi chú nguyện dùng chung y của mình đến vị tỳ khưu rồi đã sử dụng khi 
chưa có sự xả lời nguyện.  

– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
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10. Bhikkhussa pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā 
kāyabandhanaṃ vā apanidhentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ pattampi 
cīvarampi apanidhesuṃ,1 tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Surāmerayavaggo chaṭṭho.  
 

***** 
 

5. 7.  
 

1. Sañcicca pānaṃ jīvitā voropentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropesi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

2. Jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjantassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ sappāṇakaṃ 
udakaṃ paribhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

3. Jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ puna kammāya 
ukkoṭentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ yathādhammaṃ 
nihatādhikaraṇaṃ puna kammāya ukkoṭesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 pattaṃpi cīvaraṃpi nisīdanaṃpi sūcigharaṃpi kāyabandhanaṃpi apanidhesuṃ - Syā. 
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10. Điều pācittiya đến vị thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc 
ống đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thu giấu 

bình bát và y của các tỳ khưu.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

Phẩm Rượu và Chất Say là thứ sáu. 
 

***** 
 

5. 7. 
 

1. Điều pācittiya đến vị cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đã cố ý đoạt lấy mạng 
sống sinh vật.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 
 

2. Điều pācittiya đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn sử dụng đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết nước 
có sinh vật đã sử dụng.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 
 

3. Điều pācittiya đến vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng 
theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết sự 
tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự 
lần nữa.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
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4. Bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādentassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ paṭicchādesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca vācato ca citatto ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 

5. Jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādentassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū jānaṃ ūnavīsativassaṃ 
upasampādesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

6. Jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ 
paṭipajjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ 
saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajji, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 
kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato, siyā kāyato ca vācato ca citto ca 
samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 

7. Mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu mātugāmena saddhiṃ 
saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajji, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

8. Pāpikāya diṭṭhiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjan-
tassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
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4. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn che giấu tội xấu của vị tỳ khưu 
(khác) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ dầu biết đã che giấu tội 
xấu của vị tỳ khưu (khác).  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―  

 
5. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ 

hai mươi tuổi đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Rājagaha.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu dầu biết đã cho tu lên 
bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

 
6. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 

đám người đạo tặc đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ dầu biết vẫn hẹn trước rồi 
đã đi chung đường xa với đám người đạo tặc.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. ―(như trên)―  

 
7. Điều pācittiya đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ đã 

được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã hẹn trước rồi đi chung 
đường xa với người nữ.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

 
8. Điều pācittiya đến vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần 

thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
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Kaṃ ārabbhā ti? Ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo pāpikaṃ 
diṭṭhiṃ1 yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajji,2 tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca vācato ca citatto ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 

9. Jānaṃ tathāvādinā bhikkhunā3 akatānudhammena4 taṃ diṭṭhiṃ 
appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathāvādinā 
ariṭṭhena bhikkhunā akatānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena 
saddhiṃ sambhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

10. Jānaṃ tathānāsitaṃ samaṇuddesaṃ upalāpentassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathānāsitaṃ 
kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Sappāṇakavaggo sattamo.  
 

***** 
 

5. 8. 
 

1. Bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno ‘na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ 
sikkhāpade sikkhissāmi yāva nāññaṃ bhikkhuṃ viyattaṃ5 vinayadharaṃ 
paripucchissāmī ’ti bhaṇantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Kosambiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha.  

                                                   
1 pāpikāya diṭṭhiyā - Ma, PTS, Sīmu 2.    
2 na paṭinissajji - Ma, PTS.    4 akaṭānudhammena - Ma, Syā, PTS. 
3 (ariṭṭhena) bhikkhunā - Sīmu 2 .  5 byattaṃ - Ma, Syā, PTS.  
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Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu Ariṭṭha trước kia là người 
huấn luyện chim ưng.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu Ariṭṭha trước kia là người huấn 
luyện chim ưng đã không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 
 

9. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn hưởng thụ chung với vị tỳ khưu phát 
ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết đã 
hưởng thụ chung với tỳ khưu Ariṭṭha là vị phát ngôn như thế, là vị không 
thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 
 

10. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn dụ dỗ vị sa di đã bị trục xuất như 
thế (vì không từ bỏ tà kiến) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết đã dụ 
dỗ sa di Kaṇḍaka đã bị trục xuất như thế (vì không từ bỏ tà kiến).  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

Phẩm Có Sinh Vật là thứ bảy. 
 

***** 
 

5. 8.  
 

1. Điều pācittiya đến vị khi được các tỳ khưu nhắc nhở theo Pháp lại 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’ đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại Kosambi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.  
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Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā channo bhikkhūhi sahadhammikaṃ 
vuccamāno ‘na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva 
nāññaṃ bhikkhuṃ viyattaṃ vinayadharaṃ paripucchissāmī ’ti bhaṇi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 

2. Vinayaṃ vivaṇṇentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū vinayaṃ vivaṇṇesuṃ, 

tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 

3. Mohanake pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū mohesuṃ, tasmiṃ 

vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 

4. Bhikkhussa kupitena anattamanena pahāraṃ dentassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā 

bhikkhūnaṃ pahāraṃ adaṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 
 

5. Bhikkhussa kupitena anattamanena talasattikaṃ uggirantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā 

bhikkhūnaṃ talasattikaṃ uggiriṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
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Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi được các tỳ khưu 
nhắc nhở đúng Pháp đã 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.’  

– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
2. Điều pācittiya đến vị chê bai Luật đã được quy định tại đâu? – Đã được 

quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chê bai 

Luật.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
3. Điều pācittiya về việc (giả vờ) ngu dốt đã được quy định tại đâu? – Đã 

được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã (giả vờ) 

ngu dốt.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
4. Điều pācittiya đến vị vì nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào vị tỳ 

khưu (khác) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 

bình đã tung cú đánh vào các tỳ khưu.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 

sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.―(như trên)―  

 
5. Điều pācittiya đến vị vì nổi giận bất bình rồi giơ tay dọa đánh vị tỳ 

khưu (khác) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 

bình đã giơ tay dọa đánh các tỳ khưu.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 

sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
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6. Bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsentassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ amūlakena 

saṅghādisesena anuddhaṃsesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
7. Bhikkhussa sañcicca kukkuccaṃ upadahantassa1 pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ sañcicca 

kukkuccaṃ upadahiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
8. Bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ 

upassutiṃ tiṭṭhantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ 

bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ tiṭṭhahiṃsu,2 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato, siyā kāyato ca vācato ca citatto ca 
samuṭṭhāti. ―pe―  
 

 
9. Dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ 

āpajjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū dhammikānaṃ kammānaṃ 

chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
10. Saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā 

vuṭṭhāyāsanā pakkamantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  

                                                   
1 uppādentassa - Syā.      2 tiṭṭhaṃsu - Syā, PTS. 
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6. Điều pācittiya đến vị bôi nhọ vị tỳ khưu (khác) về tội saṅghādisesa 
không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bôi nhọ vị 

tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
7. Điều pācittiya đến vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc cho vị tỳ khưu (khác) 

đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cố ý gợi lên 

nỗi nghi hoặc cho các vị tỳ khưu.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
8. Điều pācittiya đến vị đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung 

đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đứng lắng 

nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự 
tranh luận.  

– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. ―(như trên)―  

 
9. Điều pācittiya đến vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự 

đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra 

sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó đã tiến hành việc phê 
phán.  

– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
10. Điều pācittiya đến vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng 

dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
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Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu saṅghe vinicchayakathāya 
vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkami,1 tasmiṃ vatthusmiṃ  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 
 

11. Samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ 
āpajjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū samaggena saṅghena 

cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 

12. Jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmentassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ 

pariṇataṃ puggalassa pariṇāmesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
Sahadhammikavaggo aṭṭhamo.  

 
***** 

 
5. 9.  

 
1. Pubbe appaṭisaṃviditena rañño antepuraṃ pavisantassa pācittiyaṃ 

kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ ānandaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā ānando pubbe appaṭisaṃvidito rañño 

antepuraṃ pāvisi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

kaṭhinake ―pe―  
 
 

2. Ratanaṃ uggaṇhantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  

                                                   
1 pakkāmi - Ma, Syā, PTS. 
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Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi không trao ra sự 
tùy thuận rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang 
được tuyên bố ở hội chúng.  

– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 

sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 
 

11. Điều pācittiya đến vị sau khi cùng với hội chúng hợp nhất cho y sau 
đó lại tiến hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Rājagaha.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi cùng 

với hội chúng hợp nhất cho y sau đó đã tiến hành việc phê phán.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 
 

12. Điều pācittiya đến vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến 
hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc 

đã được khẳng định là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho cá nhân.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

Phẩm Theo Pháp là thứ tám.  
 

***** 
 

5. 9.  
 

1. Điều pācittiya đến vị đi vào hậu cung của đức vua khi chưa báo tin 
trước đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Ānanda.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Ānanda đã đi vào hậu cung của 

đức vua khi chưa báo tin trước.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
 
 

2. Điều pācittiya đến vị nhặt lấy vật quý giá đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
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Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu ratanaṃ uggahesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

Ekā paññatti, dve anupaññattiyo.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 

3. Santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisantassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū1 vikāle gāmaṃ pavisiṃsu,2 

tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, tisso anupaññattiyo.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

kaṭhinake ―pe―  
 
 
 

4. Aṭṭhimayaṃ vā dantamayaṃ vā visāṇamayaṃ vā sūcigharaṃ 
kārāpentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sakkesu paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahū 

sucīghare viññāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 

5. Pamāṇātikkantaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā kārāpentassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto ucce mañce sayi,3 

tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 

6. Mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā tūlonaddhaṃ kārāpentassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū mañcampi pīṭhampi4 

tūlonaddhaṃ kārāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 chabbaggiyā bhikkhū santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā - Syā.        2 pāvisiṃsu - PTS. 
3 uccaṃ mañcaṃ kārāpesi - Syā.    4 mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā - Ma, Sīmu 2. 
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Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy vật quý giá.  
– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

 
3. Điều pācittiya đến vị đi vào làng lúc sái thời không báo cho vị tỳ khưu 

hiện diện đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi vào làng 

lúc sái thời.  
– Có một điều quy định, có ba điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
 

 
4. Điều pācittiya đến vị bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng 

ngà, hoặc bằng sừng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ 
Sakka.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu không biết chừng mực 

đã yêu cầu nhiều ống đựng kim.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

 
5. Điều pācittiya đến vị bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước đã 

được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 

Sakya.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 

đã nằm ở giường cao.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

 
6. Điều pācittiya đến vị bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn đã 

được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm 

giường và ghế có độn bông gòn.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
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7. Pamāṇātikkantaṃ nisīdanaṃ kārāpentassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāni nisīdanāni 

dhāresuṃ,1 tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.2  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

 
8. Pamāṇātikkantaṃ kaṇḍupaṭicchādiṃ kārāpentassa pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāyo 

kaṇḍupaṭicchādiyo dhāresuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

 
9. Pamāṇātikkantaṃ vassikasāṭikaṃ kārāpentassa pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāyo 

vassikasāṭikāyo dhāresuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

  
 

 
10. Sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ kārāpentassa pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ nandaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā nando sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ 

dhāresi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
Rājavaggo navamo.  

 
Dvenavuti pācittiyā niṭṭhitā.  

 
***** 

 

                                                   
1 kārāpesuṃ - Syā.    2 ekā paññatti ekā anupaññatti - Ma, Syā, PTS. 
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7. Điều pācittiya đến vị bảo làm tấm lót ngồi vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 

tấm lót ngồi không đúng kích thước.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 
 

8. Điều pācittiya đến vị bảo làm y đắp ghẻ vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 

y đắp ghẻ không đúng kích thước.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 
 

9. Điều pācittiya đến vị bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 

vải choàng tắm mưa không đúng kích thước.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 
 

10. Điều pācittiya đến vị bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Nanda.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Nanda đã sử dụng y bằng kích 

thước y của đức Thiện Thệ.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

Phẩm Đức Vua là thứ chín.  
 

Dứt chín mươi hai điều pācittiya. 
 

***** 
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TASSUDDĀNAṂ  
 
1.  Musā omasa pesuññā1 - padaso dve nipajjanā,2  

desanārocanā ceva3 - duṭṭhullāpatti khaṇanā.  
 
 
 

 
 
2.  Bhūtaññavāda4 ujjhāyī - mañco seyyā5 ca vuccati,  

pubbanikkaḍḍhanāhacca6 - dvāraṃ sappāṇakena ca.  
 
 
 
 

 
3.  Asammatā atthaṅgate - upassayāmisena ca,  

dade sibbe vidhānena - nāvā bhuñjeyya ekato.  
 
 
 

 
 
4.  Piṇḍaṃ gaṇaṃ paraṃ pūvaṃ - pavārito pavāritaṃ,  

vikālaṃ sannidhi khīraṃ - dantapoṇena te dasa.  
 
 
 

 
 
5.  Aceḷakā uyyokhajja7 - paṭicchannaṃ rahena ca,  

nimantito paccayehi - senāvasathuyyodhikaṃ.8  
 
 
 

 
 
6.  Surā aṅguli hāso ca - anādariyañca bhiṃsanā,9  

joti nahāna dubbaṇṇā - sāmaṃ apanidhena ca.  
 

                                                   
1 omasapesuññā - Ma; omasapesuññe - PTS.  5 seyyo - Ma.  
2 padaseyyā ca itthiyā - Ma;     6 pubbe nikkaḍḍhanāhacca - Ma. 
   padaseyyā ca itthiyo - PTS.     7 acelakānupakhajja - PTS. 
3 aññatra viññunā bhūtā - Ma, PTS.    8 senāvasanuyyodhikaṃ - Ma, PTS.  
4 bhūtaṃ aññāya - Ma, PTS.    9 bhiṃsanaṃ - Ma.  
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Nói dối, sự mắng nhiếc, nói đâm thọc, theo từng câu, hai điều về việc 
nằm, việc thuyết giảng, và luôn cả việc tuyên bố, tội xấu, và việc đào xới. 
 
 
 
 

 
2. Thảo mộc, nói tráo trở, vị đã phàn nàn, giường và việc nằm được nói 

đến, vị đến trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có 
sinh vật. 
 
 
 
 

 
3. Chưa được chỉ định, khi (mặt trời) đã lặn, chỗ trú ngụ (của tỳ khưu 

ni), và vì vật chất, vị cho (y), vị may (y), với sự hẹn trước, (chung) thuyền, 
(nếu) thọ thực, (ngồi) chung.  
 
 
 
 

 
4. Vật thực (ở phước xá), (vật thực) chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, 

bánh ngọt, vị đã ngăn (vật thực), đối với vị đã ngăn (vật thực), lúc sái thời, 
sự tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, các điều ấy là mười.  
 
 
 
 

 
5. Nữ đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, sau khi đi vào, được che khuất, và với 

nơi kín đáo, vị đã được thỉnh mời, với các vật dụng, (xem) đội quân, việc 
trú ngụ (nơi binh đội), nơi tập trận.  
 
 
 
 

 
6. Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, 

và sự làm cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tắm, việc hoại sắc, đích thân (chú 
nguyện), và do việc thu giấu. 
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7.  Sañciccūdaka kammā ca1 - duṭṭhullaṃ ūnavīsati,  
theyya itthī avadesaṃ - saṃvāse nāsitena ca.  

 
 
 
8.  Sahadhammika vilekhā - moho pahārenuggire,  

amūlakañca sañcicca - sossāmi khīye pakkame,2  
saṅghena cīvaraṃ datvā - pariṇāmeyya puggalo.3  

 
 
 
9.  Raññañca ratanaṃ santaṃ - sūci mañco ca tūlakā,4 

nisīdanaṃ kaṇḍucchādi - vassikā sugatena cā ti.  
 

***** 
 
 
 

TESAṂ VAGGĀNAṂ UDDĀNAṂ 
 
 Musā bhūtā ca5 ovādo - bhojanāceḷakena ca,  
 surā sappāṇakā dhammo - rājavaggena te navā ti.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

1. 6. PĀṬIDESANĪYAKAṆḌO  
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
aññātikāya bhikkhuniyā antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjantassa pāṭidesanīyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā 
antaragharaṃ paviṭṭhāya hatthato āmisaṃ paṭiggahesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 
kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti 
na vācato. ―pe―  

                                                   
1 sañciccudakakammā ca - Ma, PTS.    3 puggale - Ma, PTS.  
2 khiyyapakkame - Ma;       4 tūlikā - Ma, PTS.  
   khīyapakkame - PTS.       5 bhūtañca - Syā.  
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7. Cố ý (giết hại), nước (có sinh vật), và (khơi lại) các hành sự, (che 
giấu) tội xấu, chưa đủ hai mươi tuổi, (đám người) đạo tặc, người nữ, 
trong khi chỉ ra, về việc ngụ chung, và với vị (sa di) đã bị trục xuất.  

 
8. Theo Pháp, việc gây ra bối rối, sự giả vờ ngu dốt, với cú đánh, về sự 

giá tay (dọa đánh), và không có nguyên cớ, cố ý, tôi sẽ lắng nghe, về việc 
phê phán, vị bỏ đi, sau khi cùng hội chúng cho đi, vị thuyết phục dâng cá 
nhân.  

 
9. Và của đức vua, vật quý giá, vị hiện diện, kim may, và (chân) giường, 

(độn) bông gòn, vật lót ngồi, và (y đắp) ghẻ, (choàng tắm) thuộc mùa mưa, 
và với (y) đức Thiện Thệ.  
 

***** 
 
 
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY: 
 

Nói dối, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ lõa thể, (uống) rượu, 
có sinh vật, (theo) Pháp, với phẩm về đức vua, các phẩm ấy là chín.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

1. 6. CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA:  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pāṭidesanīya đến vị 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, rồi thọ 
thực đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
 
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã thọ lãnh vật thực từ tay 
tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà.  
 
 

– Có một điều quy định.  
 
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
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2. Bhikkhuniyā vosāsantiyā na nivāretvā bhuñjantassa pāṭidesanīyaṃ 
kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuniyo vosāsantiyo1 

na nivāresuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca 
samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 

3. Sekhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā 
paṭiggahetvā bhuñjantassa pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū na mattaṃ jānitvā 

paṭiggahesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, dve anupaññattiyo.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti 
na vācato. ―pe―  
 
 

4. Āraññakesu senāsanesu pubbe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā bhuñjantassa pāṭidesanīyaṃ 
kattha paññattan ti? Sakkesu paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū ārāme core paṭivasante 

nārocesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.2  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca 
samuṭṭhāti. ―pe―  
 

Cattāro pāṭidesanīyā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Aññātikāya vosāsaṃ - sekhāraññakena ca,  
 pāṭidesanīyā cattāro - sambuddhena pakāsitā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 bhikkhuniyā vosāsantiyā - Syā.   2 ekā paññatti ekā anupaññatti - Syā.  
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2. Điều pāṭidesanīya đến vị không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng 
dẫn sự phục vụ rồi thọ thực đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Rājagaha.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã không ngăn 

cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 

3. Điều pāṭidesanīya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi thọ thực đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh không biết 

chừng mực.  
– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
 

4. Điều pāṭidesanīya đến vị 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 rồi thọ thực đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ 
Sakka.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã không thông báo về 

bọn trộm cướp đang ẩn náu trong tu viện.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 

Dứt bốn điều pāṭidesanīya. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Không phải là thân quyến, vị đang chỉ bảo bày thức ăn, và bậc Thánh 
Hữu học, với vị ngụ ở rừng, bốn điều pāṭidesanīya đã được giảng giải bởi 
đấng Toàn Giác.  

--ooOoo-- 




