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SEDAMOCANAGĀTHĀ  
 
1.  Asaṃvāso bhikkhūhi ca bhikkhunīhi ca1 

sambhogo ekacco tahiṃ na labbhati,  
avippavāsena anāpatti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 
2.  Avissajjiyaṃ2 avebhaṅgiyaṃ3 

pañca vuttā mahesinā,  
vissajjentassa paribhuñjantassa anāpatti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 
3.  Dasa puggale na vadāmi ekādasa vivajjiya,  

buḍḍhaṃ4 vandantassa āpatti;                                                                    
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 
4.  Na ukkhittako na ca pana parivāsiko,5  

na saṅghabhinno na ca pana pakkhasaṅkanto.  
samānasaṃvāsabhūmiyā ṭhito 
kathannu sikkhāya asādhāraṇo siyā; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 
5.  Upeti dhammaṃ paripucchamāno 

kusalaṃ atthūpasaṃhitaṃ,6  
na jīvati na mato na nibbuto 
taṃ puggalaṃ katamaṃ vadanti buddhā; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 
6.  Ubbhakkhake na vadāmi adho nābhiṃ7 vivajjiya,  

methunadhammapaccayā kathaṃ pārājiko siyā;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 
7.  Bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ karoti 

adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantā,8  
sārambhaṃ aparikkamanaṃ anāpatti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 
8.  Bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ karoti 

desitavatthukaṃ pamāṇikā,9  
anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā. 

                                                   
1 bhikkhūhi bhikkhunīhi ca              5 pārivāsiko - Ma, Syā, PTS. 
2 avissajjitaṃ - Syā;               6 atthupasaṃhitaṃ - Syā, PTS. 
  avissajjikaṃ - Sīmu 1.              7 adho nābhi - PTS. 
3 avebhaṅgikaṃ - Sīmu 1.              8 pamāṇātikkantaṃ - Ma, Syā, PTS. 
4 vuḍḍhaṃ - Ma, Syā, PTS.             9 pamāṇikaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT MỒ HÔI:1  
 

1. Vị không đồng cộng trú với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni, không đạt 
được một việc thọ hưởng chung nào đó ở nơi vị ấy, sao không bị phạm tội 
do việc không xa lìa?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 
 

2. Không nên phân tán, không được phân chia, năm vật đã được nói 
đến bởi vị Đại Ẩn Sĩ. Sao không phạm tội trong lúc phân chia và trong lúc 
thọ dụng?[b] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 
 

3. Tôi không đề cập đến mười hạng cá nhân, hạng thứ mười một cũng 
cần phải tách ra?[c] Tại sao lại phạm tội khi đảnh lễ vị lớn?[d] Câu hỏi này 
đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 
 

4. Vị không bị án treo, và cũng không phải là vị hành parivāsa, không bị 
chia rẽ hội chúng, và cũng không thay đổi phe nhóm, là vị tồn tại trên nền 
tảng, cùng chung đồng cộng trú, vì sao lại có sự riêng biệt về việc học 
tập?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 
 

5. Vị đi đến Pháp tốt đẹp, có liên hệ mục đích, trong khi đang được hỏi, 
không sống, không phải đã chết, không phải đã Niết Bàn, chư Phật nói về 
nhân vật ấy thế nào?[f] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 
 

6. Tôi không đề cập đến phần trên của xương đòn, bỏ qua phần dưới 
rốn, do duyên việc đôi lứa vì sao lại phạm tội pārājika?[g] Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 
 

7. Vị tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nền đất chưa được xác 
định, vượt quá kích thước, ở chỗ có sự nguy hiểm, không khoảng trống 
trải, không phạm tội?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 
 

8. Vị tỳ khưu tự yêu cầu rồi xây dựng cốc liêu, nền đất được xác định, 
theo kích thước, không có sự nguy hiểm, có khoảng trống trải, lại phạm 
tội?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

                                                   
1 Trong chương này, các câu trả lời được ghi lại theo lời giải thích ở Aṭṭhakathā và Ṭīkā. Các 
phần trích dẫn nhờ vào công lao của dịch giả I. B. Horner. Tuy nhiên, có một số câu hỏi vẫn 
còn chưa xác định được ý nghĩa (ND).  
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9.  Na kāyikaṃ kañci1 payogamācare 
na cāpi vācāya pare bhaṇeyya,  
āpajjeyya garukaṃ chejjavatthuṃ; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

10.  Na kāyikaṃ vācasikañca kiñci 
manasāpi santo na kareyya pāpaṃ,  
so nāsito kiñci2 sunāsito bhave; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

11.  Anālapanto manujena kenaci 
vācā giraṃ no ca pare bhaṇeyya,  
āpajjeyya vācasikaṃ na kāyikā;3 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

12.  Sikkhāpadā buddhavarena vaṇṇitā 
saṅghādisesā caturo bhaveyyuṃ 
āpajjeyya ekappayogena sabbe; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

13.  Ubho ekato upasampannā 
ubhinnaṃ hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇheyya,  
siyā āpattiyo nānā; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

14.  Caturo janā saṃvidhāya 
garubhaṇḍaṃ avāharuṃ,4  
tayo pārājikā eko na pārājiko; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

15.  Itthi ca abbhantare siyā 
bhikkhu ca bahiddhā siyā,  
chiddaṃ tasmiṃ ghare natthi 
methunadhammapaccayā 
kathaṃ pārājiko siyā; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

16.  Telaṃ madhuṃ phāṇitañcāpi sappiṃ 
sāmaṃ gahetvāna nikkhipeyya 
avītivatte sattāhe,  
sati paccaye paribhuñjantassa āpatti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

17.  Nissaggiyena āpatti 
suddhakena pācittiyaṃ,  
āpajjantassa ekato; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

                                                   
1 kiñci - Ma, Syā, PTS.      3 kāyikaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 kinti - Ma, Syā, PTS.      4 avaharuṃ - Syā. 
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9. Vị không làm hành động gì có liên quan đến thân và cũng không nói 
về những người khác bằng lời nói lại vi phạm tội nặng có nền tảng bị cắt 
rời?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

 
10. Người tốt không làm điều gì ác có liên quan đến thân, khẩu, luôn cả 

ý, vì sao vị ấy lại bị trục xuất, còn bị trục xuất hoàn toàn?[b] Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

 
11. Không chuyện trò với bất cứ người nào bằng lời, và không nói câu 

nào với những người khác lại có thể phạm tội liên quan đến khẩu, không 
liên quan đến thân?[c] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

 
12. Các điều học được đức Phật vị cao quý ca ngợi, có bốn điều 

saṅghādisesa, có thể phạm tất cả chỉ do một hành động?[d] Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

 
13. Cả hai (vị ni) đã được tu lên bậc trên từ một hội chúng, vị thọ nhận y 

từ tay của cả hai, các tội vi phạm có thể khác nhau?[e] Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

 
14. Bốn người sau khi hẹn hò trước đã lấy trộm trọng vật, ba vị phạm 

pārājika, còn một vị không phạm pārājika?[f] Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo.  
 

 
15. Người nữ ở bên trong, và vị tỳ khưu là ở bên ngoài, không có lỗ 

hỗng ở ngôi nhà, vì sao lại vi phạm tội pārājika do duyên việc đôi lứa?[g] 
Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

 
16. Dầu ăn, mật ong, và cả đường, bơ lỏng, sau khi tự mình thọ lãnh rồi 

để riêng, khi bảy ngày chưa trải qua đối với vị thọ dụng khi có duyên cớ lại 
có tội?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

 
17. Tội nissaggiya, tội pācittiya thuần túy là cùng một lần cho vị đang vi 

phạm?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
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18.  Bhikkhu siyā vīsatiyā samāgatā 
kammaṃ kareyyuṃ samaggasaññino,  
bhikkhu siyā dvādasayojane ṭhito 
kammañca taṃ kupeyya vaggapaccayā;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

19.  Padavītihāramattena vācāya bhaṇitena ca,  
sabbāni garukāni sappaṭikammāni,  
catusaṭṭhi āpattiyo āpajjeyya ekato; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

20. Nivattho antaravāsakena,  
diguṇaṃ saṅghāṭipāruto1 
sabbāni tāni nissaggiyāni honti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

21.  Na cāpi ñatti na ca kammavācā 
na cehi bhikkhūti jino avoca 
saraṇagamanampi na tassa atthi,  
upasampanno2 upasampadā cassa akuppā; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

22.  Itthiṃ hane na mātaraṃ purisañca na pitaraṃ,3  
haneyya anariyaṃ mando tena cānantaraṃ phuse,  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

23.  Itthiṃ hane ca mātaraṃ purisañca pitaraṃ hane,  
mātaraṃ pitaraṃ hantvā na tenānantaraṃ phuse;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

24.  Acodayitvā asārayitvā 
asammukhībhūtassa kareyya kammaṃ,  
katañca kammaṃ sukataṃ bhaveyya 
kārako ca saṅgho anāpattiko siyā; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

25.  Codayitvā sārayitvā 
sammukhībhūtassa kareyya kammaṃ 
katañca kammaṃ akataṃ bhaveyya 
kārako ca saṅgho sāpattiko siyā; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

26.  Chindantassa āpatti chindantassa anāpatti,  
chādentassa āpatti chādentassa anāpatti;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

27.  Saccaṃ bhaṇanto garukaṃ musā ca lahu bhāsato,  
musā bhaṇanto garukaṃ saccañca lahu bhāsato;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

28. Adhiṭṭhitaṃ rajanāya rattaṃ 
kappakatampi santaṃ,  
paribhuñjantassa āpatti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

                                                   
1 saṅghāṭiṃ pāruto - Ma, Syā, PTS.  
2 upasampanno - iti saddo Ma, Syā, PTS potthakesu natthi. 
3 na pitaraṃ hane - Ma, Syā, PTS. 
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18. Hai mươi vị tỳ khưu tụ hội làm hành sự tưởng rằng có hợp nhất, có 
vị tỳ khưu đứng xa mười hai do-tuần làm hỏng hành sự ấy vì lý do phe 
nhóm?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

19. Và với vị đã nói lên bằng lời, dầu chỉ truyền đạt giữa khoảng cách 
của bước chân, có thể vi phạm cùng một lượt sáu mươi bốn tội, tất cả đều 
là tội nặng có sự sửa chữa được?[b] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị 
thiện xảo.  
 

20. Vị đã quấn vào với y nội, đã trùm lên y saṅghāṭi hai lớp, tất cả các y 
ấy là phạm tội nissaggiya?[c] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện 
xảo.  
 

21. Không có lời đề nghị, cũng không có tuyên ngôn hành sự, và đấng 
Chiến Thắng đã không nói: ‘Hãy đến, này tỳ khưu, ‘ vị ấy cũng chẳng có sự 
đi đến nương tựa (Tam Quy), mà đã được tu lên bậc trên, và sự tu lên bậc 
trên là bền vững cho vị ấy?[d] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện 
xảo.  
 

22. Giết người nữ không phải là mẹ, và (giết) người nam không phải là 
cha, kẻ ngu giết người không phải là vị Thánh, và do điều ấy phạm vào 
nghiệp vô gián?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

23. Và giết người nữ là mẹ, và giết người nam là cha, sau khi giết cả 
cha lẫn mẹ, do điều ấy lại không phạm nghiệp vô gián?[f] Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

24. Sau khi không cáo tội, sau khi không nhắc nhở, rồi thực hiện hành 
sự đến vị không hiện diện. Hành sự đã được thực hiện, đã được thực hiện 
hoàn hảo mà vị tiến hành và hội chúng là không phạm tội?[g] Câu hỏi này 
đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

25. Sau khi đã cáo tội, sau khi đã nhắc nhở, rồi thực hiện hành sự đến vị 
đang hiện diện, và hành sự đã được thực hiện lại trở thành chưa được thực 
hiện, vị tiến hành và hội chúng là phạm tội?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo.  
 

26. Vị chặt đứt phạm tội, vị chặt đứt không phạm tội, vị che đậy phạm 
tội, vị che đậy không phạm tội?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị 
thiện xảo.  
 

27. Trong khi nói sự thật lại tội nặng, và đối với vị nói lời dối trá là tội 
nhẹ, trong khi nói lời dối trá là tội nặng, và đối với vị nói sự thật lại tội 
nhẹ?[j] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

28. Vật đã được chú nguyện để dùng riêng, đã được nhuộm bằng thuốc 
nhuộm, là vật đã được làm thành đúng phép, đối với vị sử dụng lại có 
tội?[k] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
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29. Atthaṅgate suriye bhikkhu maṃsāni khādati 
na ummattako na ca pana khittacitto,  
na cāpi so vedanaṭṭo1 bhaveyya 
na cassa hoti āpatti,  
so ca dhammo sugatena desito; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

30. Na rattacitto na ca pana theyyacitto 
na cāpi so paraṃ maraṇāya cetayi,  
salākaṃ dentassa hoti chejjaṃ 
paṭiggaṇhantassa thullaccayaṃ; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

31. Na cāpi āraññakaṃ sāsaṅkasammataṃ 
na cāpi saṅghena sammuti dinnā,  
na cassa kaṭhinaṃ atthataṃ tattheva 
cīvaraṃ nikkhipitvā gaccheyya aḍḍhayojanaṃ 
tattheva2 aruṇaṃ uggacchantassa anāpatti; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

32. Kāyikāni na vācasikāni 
sabbāni nānāvatthukāni,  
apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

33. Vācasikāni na kāyikāni 
sabbāni nānāvatthukāni,  
apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

34. Tissitthiyo methunaṃ taṃ na seve               
tayo purise tayo ca3 anariyapaṇḍake,  
na cācare methunaṃ byañjanasmiṃ 
chejjaṃ siyā methunadhammapaccayā;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

35. Mātaraṃ cīvaraṃ yāce no ca saṅghassa4 pariṇataṃ,  
tenassa5 hoti āpatti anāpatti ca ñātake;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.   

36.  Kuddho ārādhako hoti kuddho hoti garahiyo;  
atha ko nāma so dhammo yena kuddho pasaṃsiyo;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

37.  Tuṭṭho āradhako hoti tuṭṭho hoti garahiyo,  
atha ko nāma so dhammo yena tuṭṭho garahiyo; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

38.  Saṅghādisesaṃ thullaccayaṃ 
pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ,  
dukkaṭaṃ āpajjeyya ekato; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

                                                   
1 vedanāṭṭo - Ma.  4 saṅghe - Ma, Sīmu 2;  
2 tasseva - Syā, PTS.    no saṃghassa - PTS;  
3 tayo - Ma, casaddo na dissate.   no ce saṅghassa - Sīmu 1. 5 kenassa - Ma, Syā, PTS.  
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29. Khi mặt trời đã lặn, vị tỳ khưu nhai các miếng thịt, không phải là vị 
bị điên, và cũng không có tâm bị rối loạn, vị ấy cũng không bị thọ khổ hành 
hạ, tuy nhiên vị ấy không có tội, và điều ấy đã được đức Thiện Thệ giảng 
giải.[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

 
30. Không có tâm nhiễm dục, hơn nữa không có ý trộm cắp, và vị ấy 

cũng đã không nghĩ đến việc giết hại người khác, đối với vị trao thẻ thì bị 
cắt đứt, đối với vị nhận lấy (thẻ) thì tội thullaccaya?[b] Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

 
31. Và cũng không phải là chỗ ở rừng được xác định có nguy hiểm, cũng 

không có sự đồng ý đã được hội chúng ban cho, và Kaṭhina của vị ấy đã 
không được thành tựu ở ngay chỗ ấy, (vị ấy) sau khi xa lìa y rồi đi nửa do-
tuần, khi rạng đông đã đến ở ngay tại nơi ấy, vẫn không phạm tội.[c] Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

 
32. Có liên quan đến thân, không liên quan đến khẩu, tất cả có sự việc 

khác biệt, có thể vi phạm chung một lượt không trước không sau?[d] Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

 
33. Có liên quan đến khẩu, không liên quan đến thân, tất cả có sự việc 

khác biệt, có thể vi phạm chung một lượt không trước không sau?[e] Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

 
34. Không thực hiện việc đôi lứa ấy nơi ba hạng người nữ, nơi ba hạng 

người nam, và nơi ba hạng không phải Thánh hay là kẻ vô căn, và không 
hành việc đôi lứa ở người lưỡng căn, sao lại bị cắt đứt do duyên việc đôi 
lứa?[f] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

 
35. Vị xin y cho mẹ, và không phải là y được dành riêng dâng đến hội 

chúng, do điều ấy vị ấy phạm tội, và không tội (nếu xin) ở thân quyến?[g] 
Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  

 
36. Bị giận dữ lại hài lòng, bị giận dữ là đáng chê bai. Vậy điều ấy có 

tên là gì khiến nổi giận lại nên cười, ?[h] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo.  

 
37. Được hoan hỷ rồi hài lòng, hoan hỷ là đáng chê bai. vậy điều ấy có 

tên là gì khiến hoan hỷ lại đáng chê bai? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo.  

 
38. Vị phạm chung một lượt tội saṅghādisesa, tội thullaccaya, tội 

pācittiya, tội pāṭidesanīya, và tội dukkaṭa?[i] Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo.  
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39.  Ubho paripuṇṇavīsativassā 
ubhinnaṃ ekūpajjhāyo,  
ekācariyo ekā kammavācā 
eko upasampanno eko anupasampanno; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

40. Akappakataṃ nāpi rajanāya rattaṃ 
tena nivattho yena kāmaṃ vajeyya,  
na cassa hoti āpatti 
so ca dhammo sugatena desito; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

41.  Na deti na paṭigaṇhāti paṭiggaho tena na vijjati,  
āpajjati garukaṃ na lahukaṃ tañca paribhogapaccayā;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

42.  Na deti na paṭigaṇhāti paṭiggaho tena na vijjati,  
āpajjati lahukaṃ na garukaṃ tañca paribhogapaccayā;  
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

43.  Āpajjati garukaṃ sāvasesaṃ 
chādeti anādariyaṃ paṭicca,  
na bhikkhunī no ca phuseyya vajjaṃ; 
pañhā mesā kusalehi cintitā.  

 

Sedamocanagāthā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
1.  Asaṃvāso avissajji dasa ca anukkhittako,  

upeti dhammaṃ ubbhakkhakaṃ1 tato saññācikā duve.2  
 

2.  Na kāyikañca garukaṃ kāyikaṃ subhāsitaṃ,3  
anālapanto sikkhā ca ubho ca caturo janā.  

 

3.  Itthi telañca nissaggi bhikkhū ca padavītiyo,  
nivattho ca na ca paññatti na mātaraṃ pitaraṃ hane. 

 

4.  Acodayitvā codayitvā chindantaṃ saccameva ca,  
adhiṭṭhitañcatthaṅgate na rattaṃ na cāraññakaṃ.  

 

5.  Kāyikā vācasikā ca4 tissitthi cāpi mātaraṃ,  
kuddho āraddhako tuṭṭho saṅghādisesā5 ca ubho.  

 

6.  Akappakataṃ na deti na detāpajjate6 garuṃ,  
sedamocanikā gāthā pañhā viññūvibhāvitā ti.7 

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ubbhakkhaṃ - Syā.  
2 ca dve - Ma, Syā, PTS.   4 kāyikavācasikā - PTS.  6 na detāpajjatī - Ma;  
3 na kāyikaṃ sunāsitaṃ - Syā.  5 saṅghādisesakā - Syā.    na det’ āpajjati - PTS. 
  na kāyikaṃ na vācasikaṃ - Ma, PTS, Sīmu;   7 viññūhi vibhācitā - Ma, Sīmu 2. 
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39. Cả hai đều tròn đủ hai mươi tuổi, cả hai có chung vị thầy tế độ, 
chung thầy giáo thọ, chung tuyên ngôn hành sự, một vị được tu lên bậc 
trên, một vị không được tu lên bậc trên?[a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo.  
 

40. Chưa làm thành được phép, cũng chưa được nhuộm với thuốc 
nhuộm, được quấn vào với y ấy rồi có thể đi theo ý thích, không tội cho vị 
ấy,[b] và điều ấy đã được đức Thiện Thệ giảng giải. Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

41. Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thế không được biết 
đến. Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nặng không phải nhẹ?[c] Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

42. Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thế không được biết 
đến. Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nhẹ không nặng?[d] Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo.  
 

43. Vi phạm tội nặng còn dư sót rồi che giấu bởi vì không tôn trọng, tỳ 
khưu ni không phạm và không đưa đến tội?[e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo.  
 

Dứt Các Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Sự không đồng cộng trú, không được phân tán, mười (hạng), và vị 
không bị án treo, vị đi đến với Pháp, phần trên của xương đòn, sau đó hai 
điều tự mình yêu cầu.  
 

2. Và không liên quan đến thân, tội nặng, liên quan đến thân, được khéo 
giảng, trong khi không nói, và điều học, cả hai, và bốn vị.  
 

3. Người nữ, và dầu ăn, tội nissaggiya, và các vị tỳ khưu, với khoảng 
cách bước dài, và đã quấn y, và không điều quy định, không giết mẹ cha.  
 

4. Sau khi không cáo tội, sau khi đã cáo tội, trong khi chặt đứt, và luôn 
cả sự thật, và đã được chú nguyện, khi mặt trời đã lặn, không có tâm 
nhiễm dục, và không phải chỗ ở rừng.  
 

5. Liên quan đến thân và liên quan đến khẩu, ba người nữ, và luôn cả 
người mẹ, giận dữ, hài lòng, được hoan hỷ, tội saṅghādisesa, và cả hai. 
 

6. Chưa làm thành được phép, vị không cho, vị không cho, vị phạm tội 
nặng, những bài kệ làm xuất mồ hôi, là những câu hỏi, đã được giải rõ nhờ 
các bậc trí.  
 

--ooOoo--




