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3. VIPATTIVĀRO  
 

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

 
―pe―  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 

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

Vipattivāro niṭṭhito tatiyo.1  
 

--ooOoo-- 
 

 
 

4. SAṄGAHĪTAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā?2 Methunaṃ 
dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ tīhi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikapattikkhandhena, siyā 
thullaccayāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena.  

 
―pe―  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 

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

Saṅgahītavāro niṭṭhito catuttho.3  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 vipattivāraṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ - Syā, PTS. 
2 saṅgahitā - Ma, Syā, PTS; evaṃ sabbattha.  
3 saṅgahitavāraṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ - Syā, PTS. 
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3. PHẦN SỰ HƯ HỎNG: 
 

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

―(như trên)―  
 

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

Dứt phần Sự Hư Hỏng là thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. PHẦN ĐƯỢC TỔNG HỢP: 
 

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

 
―(như trên)―  

 
2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 

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

Dứt phần Được Tổng Hợp là thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
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5. SAMUṬṬHĀNAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti?1 Methunaṃ 
dhammaṃ paṭisevantassa āpattiyo channaṃ āpattikkhandhānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhahanti:1 kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti1 na vācato.  

 
―pe―  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 

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

Samuṭṭhānavāro niṭṭhito pañcamo.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. ADHIKARAṆAVĀRO  
 

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

 
―pe―  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 

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

Adhikaraṇavāro niṭṭhito chaṭṭho.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 samuṭṭhanti - Ma, PTS, evaṃ sabbattha. 
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5. PHẦN NGUỒN SANH TỘI:  
 

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

―(như trên)―  
 

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

Dứt phần Nguồn Sanh Tội là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. PHẦN SỰ TRANH TỤNG:  
 

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

―(như trên)―  
 

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

Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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7. SAMATHAVĀRO  
 

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

―pe―  
 
 

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

Samathavāro niṭṭhito sattamo.  
 

--ooOoo-- 
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7. PHẦN DÀN XẾP:  
 

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

―(như trên)―  
 

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

Dứt phần Dàn Xếp là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
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8. SAMUCCAYAVĀRO  
 

1. Methunaṃ dhammaṃ paṭisevantassa kati āpattiyo āpajjati? Methunaṃ 
dhammaṃ paṭisevanto tisso āpattiyo āpajjati: Akkhayite1 sarīre methunaṃ 
dhammaṃ paṭisevati āpatti pārājikassa, yebhuyyena khayite2 sarīre 
methunaṃ dhammaṃ paṭisevati āpatti thullaccayassa, vattakate3 mukhe 
acchupantaṃ aṅgajātaṃ paveseti āpatti dukkaṭassa. Methunaṃ dhammaṃ 
paṭisevanto imā tisso āpattiyo āpajjati.  
 

 
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? Sattannaṃ 

āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammanti?  
 

 
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipattiṃ 

siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ tīhi āpattikkhandhehi 
saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, 
siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi 
samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

―pe―  
 
 

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

 
Sā āpatti catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajati? Sattannaṃ 

āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammati?  

                                                   
1 akkhāyite - Ma, Syā.       3 vaṭṭakate - Ma;  
2 khāyite - Ma, Syā.         vivaṭakate - Syā. 
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8. PHẦN SỰ QUY TỤ:  
 

1. Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? – Vị trong khi 
thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: Vị thực hiện việc đôi lứa nơi thi thể 
chưa bị (thú) ăn phạm tội pārājika; vị thực hiện việc đôi lứa nơi thi thể đã bị 
(thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; vị đưa dương vật vào miệng đã 
được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukkaṭa. Vị trong khi thực 
hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này.  
 
 
 

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

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

―(như trên)―  
 
 

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

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

Samuccayavāro niṭṭhito aṭṭhamo.1  
 

***** 
 
 

 
Ime aṭṭhavārā sajjhāyanāmaggena2 likhitā.  

 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Kattha paññatti kati ca vipatti saṅgahena ca,  
 samuṭṭhānādhikaraṇā samatho samuccayena cā ti.3  
 
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 samuccayavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ - Syā, PTS. 
2 sajjhāyamaggena - Ma, PTS; sajjhāyamattena - Syā. 
3 samatho ca samuccayo ti - Syā; samathā samuccayena cā ’ti - PTS. 
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– Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội dukkaṭa. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ 
che lấp.  
 
 

Dứt phần Sự Quy Tụ là thứ tám. 
 

***** 
 
 
 

Tám phần này được ghi lại theo đường lối học tập. 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Điều quy định là ở nơi đâu, và có bao nhiêu, sự hư hỏng, và sự tổng 
hợp, nguồn sanh tội, và sự tranh tụng, cách dàn xếp, và với sự quy tụ.  
 
 

--ooOoo-- 
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9. KATTHAPAÑÑATTIVĀRO 
 

9. 1. PĀRĀJIKAKAṆḌO 
 

Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā pārājikaṃ kattha paññattaṃ, kaṃ 
ārabbha, kismiṃ vatthusmiṃ ―pe― kenābhatan ti?  
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
methunaṃ dhammaṃ paṭisevanapaccayā pārājikaṃ kattha paññattan ti? 
Vesāliyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sudinnaṃ kalandaputtaṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sudinno kalandaputto purāṇadutiyikāya methunaṃ 
dhammaṃ paṭisevi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Atthi tattha paññatti, anupaññatti, 
anuppannapaññattī ti? Ekā paññatti, dve anupaññattiyo, anuppanna-
paññatti tasmiṃ natthi. Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha-
paññatti. Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Sādhāraṇapaññatti. 
Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ubhatopaññatti. Pañcannaṃ 
pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannan ti? Nidāno-
gadhaṃ nidānapariyāpannaṃ. Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatī ti? 
Dutiyena uddesena uddesaṃ āgacchati. Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattī 
ti? Sīlavipatti. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho ti? 
Pārājikāpattikkhandho. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi sam-
uṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato 
ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe― Kenābhatan ti? Paramparābhataṃ: 
 
 
 
 Upāli dāsako ceva soṇako siggavo tathā,  
 moggaliputtena pañcamā ete jambusirivhaye.  
 ―pe―  
 Ete nāgā mahāpaññā vinayaññū maggakovidā,  
 vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ piṭakaṃ tambapaṇṇiyā ti.  
 
 
 

2. Yaṃ tena bhagavatā ―pe― adinnaṃ ādiyanapaccayā pārājikaṃ kattha 
paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Dhaniyaṃ 
kumbhakāraputtaṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Dhaniyo kumbha-
kāraputto rañño dārūni adinnāni1 ādiyi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, 
ekā anupaññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato, siyā vācato ca 
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca 
samuṭṭhāti. ―pe―  

                                                   
1 adinnaṃ - Ma.  
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9. PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU: 
 

9. 1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA: 
 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy 
định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? ―nt― Do ai truyền đạt lại?  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Vesāli. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến Sudinna Kalandaputta. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, Sudinna 
Kalandaputta đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Ở đấy, có điều quy 
định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra 
không? – Ở đấy, có một điều quy định, có hai điều quy định thêm, không có 
điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, 
(hay) là điều quy định cho khu vực? – Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. Là 
điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định 
riêng? – Là điều quy định chung. Là điều quy định cho một (hội chúng), 
(hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? – Là 
điều quy định cho cả hai. Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần 
nào trong năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha? – Được gồm chung vào 
phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần 
đọc tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì. Là sự hư 
hỏng nào trong bốn điều hư hỏng? – Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm 
tội nào trong bảy nhóm tội? – Thuộc về nhóm tội pārājika. Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu 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)― Do ai truyền đạt lại? – Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão).  
 

Vị Upāli, luôn cả vị Dāsaka, vị Soṇaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng.  

―(như trên)―  
Những vị hàng đầu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 

đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tambapaṇṇi.  
 

2. Điều pārājika do duyên của việc lấy vật chưa được cho đã được đức 
Thế Tôn ấy ―(như trên)― quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Rājagaha. Liên quan đến ai? – Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ 
gốm. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, Dhaniya con trai người thợ gốm đã lấy 
các vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua. – Có một điều quy định, có 
một điều quy định thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh 
lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do 
ý. ―(như trên)―  
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3. Sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropanapaccayā pārājikaṃ kattha 
paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū aññamaññaṃ jīvitā 
voropesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

4. Asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapanapaccayā 
pārājikaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Vaggumudātīriye bhikkhū ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Vaggumudātīriyā 
bhikkhū gihīnaṃ aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ 
bhāsiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

 
Cattāro pārājikā niṭṭhitā.  

 
***** 

 
9. 2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌĀDAYO  

 
Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 

upakkamitvā asuciṃ mocapanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto, kaṃ 
ārabbha, kismiṃ vatthusmiṃ, ―pe― kenābhatan ti?  
 
 
 
 
 
 
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
upakkamitvā asuciṃ mocapanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantānaṃ seyyasakaṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā seyyasako upakkamitvā asuciṃ 
mocesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Atthi tattha paññatti, anupaññatti, 
anuppannapaññattī ti? Ekā paññatti, ekā anupaññatti, anuppannapaññatti 
tasmiṃ natthi. Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti. 
Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Asādhāraṇapaññatti. 
Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ekatopaññatti. Pañcannaṃ 
pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, katthapariyāpannan ti? 
Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ. Katamena uddesena uddesaṃ 
āgacchatī ti? Tatiyena uddesaṃ āgacchati. Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā 
vipattī ti? Sīlavipatti. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo 
āpattikkhandho ti? Saṅghādisesāpattikkhandho. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? Ekena samuṭṭhānena 
samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe― Kenābhatan ti? 
Paramparābhataṃ.  
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3. Điều pārājika do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Vesāli. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu đã đoạt lấy mạng sống lẫn nhau. – Có một điều quy định, có một điều 
quy định thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn 
sanh tội: ―(như trên)―  
 

4. Điều pārājika do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không 
có không thực chứng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Vesāli. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudā đã khen ngợi về pháp thượng nhân của vị này vị nọ trước các cư 
sĩ. – Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

Dứt bốn điều pārājika. 
 

***** 
 

9. 2. PHẦN SAṄGHĀDISESA, v.v...: 
 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa do duyên của việc sau khi đã gắng sức rồi làm 
xuất ra tinh dịch đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? 
―(như trên)― Do ai truyền đạt lại?  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa do duyên của việc sau khi đã gắng sức rồi làm 
xuất ra tinh dịch đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Seyyasaka. Về sự việc 
gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Seyyasaka đã gắng sức bằng tay và làm xuất ra 
tinh dịch. Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định 
khi (sự việc) chưa xảy ra không? – Ở đấy, có một điều quy định, có một điều 
quy định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. Là điều quy 
định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? – Là điều quy 
định cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), 
(hay) là điều quy định riêng? – Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). Là điều 
quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ 
khưu và tỳ khưu ni)? – Là điều quy định cho một (hội chúng). (Điều ấy) được 
gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm cách đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha? – Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào 
phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? – Được đưa ra 
đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba. Là sự hư hỏng nào trong bốn điều hư 
hỏng? – Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? – 
Thuộc về nhóm tội saṅghādisesa. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do bao nhiêu 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)― Do ai truyền đạt lại? 
– Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão).  
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 Upāli dāsako ceva soṇako siggavo tathā,  
 moggaliputtena pañcamā ete jambusirivhaye.  
 ―pe―  
 Ete nāgā mahāpaññā vinayaññū maggakovidā,  
 vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ piṭakaṃ tambapaṇṇiyā ti.  
 
 

2. Mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjanapaccayā 
saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? 
Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī 
mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajji, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

3. Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsanapaccayā saṅghādiseso kattha 
paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī mātugāmaṃ duṭṭhullāhi 
vācāhi obhāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhāti na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, siyā 
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 

4. Mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsanapaccayā 
saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? 
Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī 
mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ abhāsi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

5. Sañcarittaṃ samāpajjanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī sañcarittaṃ samāpajji, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā kāyato 
samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā vācato samuṭṭhāti na kāyato na cittato, 
siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato, siyā kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhāti na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, siyā 
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 

6. Saññācikāya kuṭiṃ kārāpanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Āḷaviyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Āḷavike bhikkhū ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Āḷavikā bhikkhū saññācikāya kuṭiyo kārāpesuṃ, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
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Vị Upāli, luôn cả vị Dāsaka, vị Soṇaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. 

―(như trên)―  
Những vị hàng đầu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 

đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tambapaṇṇi.  
 
 

2. Điều saṅghādisesa do duyên của việc xúc chạm thân thể với người nữ 
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 thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ. – 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 saṅghādisesa do duyên của việc nói với người nữ bằng những lời 
thô tục 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 nói với người nữ bằng những lời thô tục. – Có một 
điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn 
sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do 
khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
―(như trên)―  
 

4. Điều saṅghādisesa do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục 
cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ 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 ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 

5. Điều saṅghādisesa do duyên của việc tiến hành sự mai mối 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 tiến hành việc mai mối. – Có một điều quy định, có một điều quy định 
thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 

6. Điều saṅghādisesa do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình 
xin (vật liệu) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Āḷavī. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở Āḷavī. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Āḷavī đã bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin 
(vật liệu). – 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. Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto 
ti? Kosambiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā channo vihāravatthuṃ sodhento aññataraṃ 
cetiyarukkhaṃ chedāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
8. Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsanapaccayā 

saṅghādiseso kattha paññatto ti? Rājagahe paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? 
Mettiyabhummajake1 bhikkhū ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ amūlakena 
pārājikena dhammena anuddhaṃsesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
9. Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ lesamattaṃ 

upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsanapaccayā saṅghādiseso kattha 
paññatto ti? Rājagahe paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Mettiyabhummajake 
bhikkhū ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Mettiyabhummajakā bhikkhū 
āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa 
kiñcidesaṃ lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
10. Saṅghabhedakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Rājagahe 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Devadattaṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Devadatto samaggassa saṅghassa bhedāya parakkami, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena 
samuṭṭhāti: kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  

 
11. Bhedakānuvattakānaṃ bhikkhūnaṃ yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Rājagahe 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū devadattassa saṅghabhedāya 
parakkamantassa anuvattakā ahesuṃ vaggavādakā, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena 
samuṭṭhāti: kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  

 
12. Dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Kosambiyaṃ 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Āyasmā channo bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno 
attānaṃ avacanīyaṃ akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca vācato ca 
cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  

                                                   
1 mettiyabhūmajake - Ma.  
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7. Điều saṅghādisesa do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn 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 
trong khi cho dọn sạch khu đất của trú xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ 
vốn được dùng làm nơi thờ phượng. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

8. Điều saṅghādisesa do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội 
pārājika không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Rājagaha. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội 
pārājika 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)―  
 

9. Điều saṅghādisesa do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika 
sau khi nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có 
quan hệ khác biệt đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Rājagaha. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka đã nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc 
tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội 
pārājika. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

10. Điều saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến Devadatta. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, Devadatta đã ra sức cho việc 
chia rẽ hội chúng hợp nhất. – 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 saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ (hội 
chúng) 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 đã là những kẻ tuyên bố ly khai, những kẻ xu 
hướng theo Devadatta là người đang ra sức cho việc chia rẽ 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)―  
 

12. Điều saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó dạy 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 trong khi được các 
vị tỳ khưu nói đúng theo Pháp đã tỏ ra ương ngạnh. – 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)―  
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13. Kuladūsakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Assajipunabbasuke bhikkhū ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena pabbājanīya 
kammakatā bhikkhū chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā bhayagāmitā 
pāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca vācato ca 
cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 
 

14. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karaṇapaccayā dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Chabbaggiyā bhikkhū udake uccārampi passāvampi kheḷampi akaṃsu, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

Katthapaññattivāro niṭṭhito paṭhamo.  
 

***** 
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13. Điều saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội chúng thực thi 
hành sự xua đuổi đã chê bai các tỳ khưu là có sự thiên vị vì thương, có sự 
thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi. – 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)―  
 

14. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều dukkaṭa do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng 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 đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước. – Có một 
điều quy định, có một điều quy định thêm. – 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)―  
 

Dứt phần Quy Định Tại Đâu là thứ nhất.  
 

***** 




