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3. SAṄGHĀDISESAKAṆḌO 
TERASAKAṂ 

 
Ime kho panāyasmanto terasa saṅghādisesā dhammā uddesaṃ 

āgacchanti. 
3. 1. PAṬHAMASAṄGHĀDISESO 

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā seyyasako 
anabhirato brahmacariyaṃ carati. So tena kiso hoti lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto.  

 
2. Addasā kho āyasmā udāyī āyasmantaṃ seyyasakaṃ kisaṃ lūkhaṃ 

dubbaṇṇaṃ uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ dhamanisanthatagattaṃ. Disvāna 
āyasmantaṃ seyyasakaṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ āvuso seyyasaka, kiso 
lūkho dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto? Kacci no 
tvaṃ āvuso seyyasaka, anabhirato brahmacariyaṃ carasī ”ti? “Evamāvuso 
”ti. “Tena hi tvaṃ āvuso seyyasaka yāvadatthaṃ bhuñja, yāvadatthaṃ supa, 
yāvadatthaṃ nahāya, yāvadatthaṃ bhuñjitvā yāvadatthaṃ supitvā 
yāvadatthaṃ nahāyitvā yadā te anabhirati uppajjati, rāgo cittaṃ 
anuddhaṃseti, tadā hatthena upakkamitvā asuciṃ mocehī ”ti. “Kinnu kho 
āvuso kappati evarūpaṃ kātun ”ti? “Āma āvuso, ahampi evaṃ1 karomī ”ti.  

 
3. Atha kho āyasmā seyyasako yāvadatthaṃ bhuñji, yāvadatthaṃ supi, 

yāvadatthaṃ nahāyi. Yāvadatthaṃ bhuñjitvā yāvadatthaṃ supitvā 
yāvadatthaṃ nahāyitvā, yadā anabhirati uppajjati, rāgo cittaṃ 
anuddhaṃseti, tadā hatthena upakkamitvā asuciṃ moceti.2 Atha kho āyasmā 
seyyasako aparena samayena vaṇṇavā ahosi pīṇindriyo pasannamukhavaṇṇo 
vippasannachavivaṇṇo.  

 
4. Atha kho āyasmato seyyasakassa sahāyakā bhikkhū āyasmantaṃ 

seyyasakaṃ etadavocuṃ: “Pubbe kho tvaṃ āvuso seyyasaka kiso ahosi lūkho 
dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto. So ’dāni tvaṃ 
etarahi vaṇṇavā pīṇindriyo pasannamukhavaṇṇo vippasannachavivaṇṇo. 
Kinnu kho tvaṃ āvuso seyyasaka bhesajjaṃ karosī ”ti? “Na kho ahaṃ āvuso 
bhesajjaṃ karomi. Api cāhaṃ yāvadatthaṃ bhuñjāmi, yāvadatthaṃ supāmi, 
yāvadatthaṃ nahāyāmi, yāvadatthaṃ bhuñjitvā yāvadatthaṃ supitvā 
yāvadatthaṃ nahāyitvā, yadā me anabhirati uppajjati, rāgo cittaṃ 
anuddhaṃseti, tadā hatthena uppakkamitvā asuciṃ mocemī ”ti.  

                                                   
1 evarūpaṃ - Syā.       2 mocesi - Ma, PTS. 
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3. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:  
MƯỜI BA ĐIỀU 

 
Bạch chư đại đức, mười ba điều saṅghādisesa này được đưa ra đọc tụng. 

 
3. 1. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ NHẤT: 

 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Seyyasaka không được thỏa 
thích[*] thực hành Phạm hạnh. Vì thế, vị ấy trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, 
có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.  
 

2. Đại đức Udāyi1 đã nhìn thấy đại đức Seyyasaka ốm o, cằn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; sau khi nhìn thấy đã nói với đại 
đức Seyyasaka điều này: - “Này đại đức Seyyasaka, tại sao ngươi lại ốm o, cằn 
cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân? Này đại đức 
Seyyasaka, chẳng lẽ ngươi không được thỏa thích thực hành Phạm hạnh hay 
sao?” - “Này đại đức, đúng vậy.” - “Này đại đức Seyyasaka, như thế thì ngươi 
hãy ăn theo như ý thích, hãy ngủ theo như ý thích, hãy tắm theo như ý thích. 
Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý 
thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi ở ngươi, tham ái quấy rối tâm, 
khi ấy ngươi hãy dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch.” - “Này đại 
đức, có được phép làm như thế không?” - “Này đại đức, được chớ. Ta cũng 
làm như thế.” 
 

3. Sau đó, đại đức Seyyasaka đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý 
thích, đã tắm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo 
như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi, 
tham ái quấy rối tâm, khi ấy vị ấy đã dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh 
dịch. Rồi một thời gian sau, đại đức Seyyasaka đã trở nên có tướng mạo, căn 
quyền sung mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc thân an tịnh.  
 

4. Khi ấy, các tỳ khưu thân hữu của đại đức Seyyasaka đã nói với đại đức 
Seyyasaka điều này: - “Này đại đức Seyyasaka, trước đây đại đức thì ốm o, 
cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Giờ đây, trong lúc 
này, đại đức đây có tướng mạo, căn quyền sung mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc 
thân an tịnh. Này đại đức Seyyasaka, đại đức có sử dụng thuốc men gì 
không?” - “Này các đại đức, tôi không có sử dụng thuốc men. Tuy nhiên, tôi 
ăn theo như ý thích, ngủ theo như ý thích, tắm theo như ý thích. Sau khi đã 
ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tắm theo như ý thích, khi 
nào sự không thỏa thích sanh khởi ở tôi, tham ái quấy rối tâm, khi ấy tôi 
dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch.”  

                                                   
1 Đại đức Udāyi là thầy tế độ của đại đức Seyyasaka (VinA. iii, 517). 
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“Kiṃ pana tvaṃ āvuso seyyasaka yen’ eva hatthena saddhādeyyaṃ 
bhuñjasi, ten’ eva hatthena upakkamitvā asuciṃ mocesī ”ti? “Evamāvuso ”ti. 
Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
āyasmā seyyasako hatthena upakkamitvā asuciṃ mocessatī ”ti? Atha kho te 
bhikkhū āyasmantaṃ seyyasakaṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
 

5. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ seyyasakaṃ paṭipucchi: 
“Saccaṃ kira tvaṃ seyyasaka hatthena upakkamitvā asuciṃ mocesī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ 
moghapurisa ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ 
akaraṇīyaṃ, kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa hatthena upakkamitvā 
asuciṃ mocessasi? Nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena virāgāya 
dhammo desito no sarāgāya, visaññogāya dhammo desito no saññogāya, 
anupādānāya dhammo desito no saupādānāya. Tattha nāma tvaṃ 
moghapurisa mayā virāgāya dhamme desite sarāgāya cetessasi. Visaññogāya 
dhamme desite saññogāya cetessasi. Anupādānāya dhamme desite 
saupādānāya cetessasi. Nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena 
rāgavirāgāya dhammo desito, madanimmadanāya, pipāsavinayāya, 
ālayasamugghātāya, vaṭṭūpacchedāya, taṇhakkhayāya, virāgāya, nirodhāya, 
nibbāṇāya dhammo desito. Nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena 
kāmānaṃ pahānaṃ akkhātaṃ, kāmasaññānaṃ pariññā akkhātā, 
kāmapipāsānaṃ paṭivinayo akkhāto, kāmavitakkānaṃ samugghāto akkhāto, 
kāmaparilāhānaṃ vūpasamo akkhāto. Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ 
vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ moghapurisa 
appasannānañceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ seyyasakaṃ anekapariyāyena 
vigarahitvā dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 

“Sañcetanikā sukkavisaṭṭhi1 saṅghādiseso ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Paṭhamapaññatti]  

                                                   
1 sukkavissaṭṭhi- Ma.    
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- “Này đại đức Seyyasaka, có phải đại đức gắng sức làm xuất ra tinh dịch 
bằng chính bàn tay thọ dụng vật tín thí?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao đại đức Seyyasaka lại dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch vậy?” 
Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Seyyasaka bằng nhiều phương thức, các vị 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Seyyasaka rằng: - “Này Seyyasaka, nghe 
nói ngươi dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp 
Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi đã 
xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể 
thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này 
kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng Pháp để 
đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, đã thuyết 
giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải để đưa đến 
sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ chứ 
không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao? Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây 
trong khi Ta thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái thì ngươi lại 
nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc thì 
ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn 
chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rồ dại, không phải Ta 
bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn 
tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, 
để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, 
để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay 
sao? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến sự 
từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự 
kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã 
đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.”  
 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Seyyasaka bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ―(như trên)― Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Việc xuất ra tinh do sự cố ý thì tội saṅghādisesa.”[*] 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
[Sự quy định lần đầu] 
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7. Tena kho pana samayena bhikkhū paṇitāni bhojanāni bhuñjitvā 
muṭṭhassatī asampajānā niddaṃ okkamanti. Tesaṃ muṭṭhassatīnaṃ 
asampajānānaṃ niddaṃ okkamantānaṃ supinantena asuci muccati.1 Tesaṃ 
kukkuccaṃ ahosi: “Bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ ‘sañcetanikā 
sukkavisaṭṭhi saṅghādiseso ’ti. Amhākañca supinantena asuci muccati. Atthi 
cettha cetanā labbhati.2 Kacci nu kho mayaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpannā 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Atthesā bhikkhave cetanā, sā ca kho 
abbohārikā ’ti. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Sañcetanikā sukkavisaṭṭhi aññatra supinantā saṅghādiseso ”ti.  
 

[Dutiyapaññatti]  
 
 
 

8. Sañcetanikā ’ti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā vītikkamo.  
 
 

Sukkan ’ti dasa sukkāni: nīlaṃ pītaṃ lohitakaṃ odātaṃ takkavaṇṇaṃ 
dakavaṇṇaṃ telavaṇṇaṃ khīravaṇṇaṃ dadhivaṇṇaṃ sappivaṇṇaṃ.  
 
 

Visaṭṭhī ’ti ṭhānato cāvanaṃ3 vuccati visaṭṭhī ’ti.  
 

Aññatra supinantā ’ti ṭhapetvā supinantaṃ.  
 
 

Saṅghādiseso ’ti saṅgho ’va tassā āpattiyā parivāsaṃ deti, mūlāya 
paṭikkassati, mānattaṃ deti, abbheti na sambahulā na ekapuggalo, tena 
vuccati saṅghādiseso ’ti. Tass’ eva āpattinikāyassa nāmakammaṃ 
adhivacanaṃ, tena ’pi vuccati saṅghādiseso ’ti.  
 
 

9. Ajjhattarūpe moceti, bahiddhārūpe moceti, ajjhattabahiddhārūpe 
moceti, ākāse kaṭiṃ kampento moceti, rāgūpatthambhe moceti, 
vaccūpatthambhe moceti, passāvūpatthambhe moceti, vātūpatthambhe 
moceti, uccāliṅgapāṇakadaṭṭhūpatthambhe moceti, ārogyatthāya moceti, 
sukhatthāya moceti, bhesajjatthāya moceti, dānatthāya moceti, puññatthāya 
moceti, yaññatthāya moceti, saggatthāya moceti, bījatthāya moceti, 
vīmaṃsatthāya moceti, davatthāya moceti, nīlaṃ moceti, pītakaṃ moceti, 
lohitakaṃ moceti, odātaṃ moceti, takkavaṇṇaṃ moceti, dakavaṇṇaṃ 
moceti, telavaṇṇaṃ moceti, khīravaṇṇaṃ moceti, dadhivaṇṇaṃ moceti, 
sappivaṇṇaṃ moceti.  

 

                                                   
1 mucci - PTS.      3 ṭhānato cāvanā - Ma, PTS;   
2 upalabbhati - Syā.           ṭhānā cāvanā - Syā. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực các loại vật thực hảo 
hạng có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ. Trong khi các 
vị ấy có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, rồi rơi vào giấc ngủ, tinh dịch bị 
xuất ra do chiêm bao. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức 
Thế Tôn quy định rằng: ‘Việc xuất ra tinh do sự cố ý thì tội saṅghādisesa.’ Và 
tinh dịch của chúng ta đã bị xuất ra do chiêm bao. Và trong trường hợp này 
có sự cố ý dự phần vào; phải chăng chúng ta đã phạm tội saṅghādisesa?” Rồi 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sự cố ý ấy là có nhưng 
nó không đáng kể. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:  

“Việc xuất ra tinh dịch có sự cố ý thì tội saṅghādisesa, ngoại trừ chiêm 
bao.”  

[Sự quy định lần hai] 
 
 
 

8. Sự cố ý: là sự vi phạm trong khi biết, trong khi tự mình nhận biết, sau 
khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định.  
 

Tinh: có mười loại tinh: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu 
sữa loãng, màu nước, màu dầu ăn, màu sữa tươi, màu sữa đông, màu bơ 
lỏng. 
 

Sự xuất ra: sự làm di chuyển khỏi vị trí được gọi là ‘sự xuất ra.’ 
 

Ngoại trừ chiêm bao: trừ ra trường hợp đang nằm mơ. 
 
 

Tội saṅghādisesa: Chỉ có hội chúng–không phải một số vị không phải 
cá nhân–ban cho hình phạt parivāsa của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, 
ban cho hình phạt mānatta, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’ 
Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế 
được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 

9. Làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phần, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc 
ngoại phần, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, làm xuất 
ra trong khi lắc hông ở khoảng không, làm xuất ra khi có sự tác động của 
tham ái, làm xuất ra khi có sự tác động của phân, làm xuất ra khi có sự tác 
động của nước tiểu, làm xuất ra khi có sự tác động của gió, làm xuất ra khi có 
sự tác động của sâu bọ, làm xuất ra vì mục đích sức khoẻ, làm xuất ra vì mục 
đích khoái lạc, làm xuất ra vì mục đích dược phẩm, làm xuất ra vì mục đích 
bố thí, làm xuất ra vì mục đích phước thiện, làm xuất ra vì mục đích tế lễ, 
làm xuất ra vì mục đích cõi trời, làm xuất ra vì mục đích nòi giống, làm xuất 
ra vì mục đích nghiên cứu, làm xuất ra vì mục đích đùa giỡn, làm xuất ra tinh 
màu xanh, làm xuất ra tinh màu vàng, làm xuất ra tinh màu đỏ, làm xuất ra 
tinh màu trắng, làm xuất ra tinh màu sữa loãng, làm xuất ra tinh màu nước, 
làm xuất ra tinh màu dầu ăn, làm xuất ra tinh màu sữa tươi, làm xuất ra tinh 
màu sữa đông, làm xuất ra tinh màu bơ lỏng. 



Pārājikapāḷi         Sukkavisaṭṭhisikkhāpadaṃ - 1 
 

 
 

262

10. Ajjhattarūpe ’ti ajjhattaṃ upādinne rūpe.  
 

Bahiddhārūpe ’ti bahiddhā upādinne vā anupādinne vā.  
 

Ajjhattabahiddhārūpe ’ti tadubhaye.  
 

Ākāse kaṭiṃ kampento ’ti ākāse vāyamantassa aṅgajātaṃ 
kammaniyaṃ hoti.  
 

Rāgūpatthambhe ’ti rāgena pīḷitassa aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti.  
 

Vaccūpatthambhe ’ti vaccena pīḷitassa aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti.  
 

Passāvūpatthambhe ’ti passāvena pīḷitassa aṅgajātaṃ kammaniyaṃ 
hoti.  
 

Vātūpatthambhe ’ti vātena pīḷitassa aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti.  
 

Uccāliṅgapāṇakadaṭṭhūpatthambhe ’ti uccāliṅgapāṇakadaṭṭhena 
aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti.  
 

Ārogyatthāyā ’ti ārogo bhavissāmi.  
 

Sukhatthāyā ’ti sukhaṃ vedanaṃ uppādessāmi.  
 

Bhesajjatthāyā ’ti bhesajjaṃ bhavissati.  
 

Dānatthāyā ’ti dānaṃ dassāmi.  
 

Puññatthāyā ’ti puññaṃ bhavissati.  
 

Yaññatthāyā ’ti yaññaṃ yajissāmi.  
 

Saggatthāyā ’ti saggaṃ gamissāmi.  
 

Bījatthāyā ’ti bījaṃ bhavissati.  
 

Vīmaṃsatthāyā ’ti nīlaṃ bhavissati ―pe― sappivaṇṇaṃ bhavissati.  
 

Davatthāyā ’ti khiḍḍādhippāyo.  
 

11. Ajjhattarūpe ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Bahiddhārūpe ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ajjhattabahiddhārūpe ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ākāse kaṭiṃ kampento ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Rāgūpatthambhe ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
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10. Ở sắc pháp thuộc nội phần: là ở sắc pháp có liên quan đến phần ở 
bên trong.  
 

Ở sắc pháp thuộc ngoại phần: là ở sắc pháp có liên quan hoặc không 
có liên quan đến phần ở bên ngoài.  
 

Ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần: là ở cả hai nơi. 
 

Trong khi lắc hông ở khoảng không: là dương vật của vị đang ra sức 
ở khoảng không trở nên thích ứng. 
 

Khi có sự tác động của tham ái: là dương vật của vị bị tham ái quấy 
rối trở nên thích ứng. 
 

Khi có sự tác động của phân: là dương vật của vị bị phân quấy rối trở 
nên thích ứng. 
 

Khi có sự tác động của nước tiểu: là dương vật của vị bị nước tiểu 
quấy rối trở nên thích ứng. 
 

Khi có sự tác động của gió: là dương vật của vị bị gió quấy rối trở nên 
thích ứng. 
 

Khi có sự tác động của sâu bọ: là dương vật của vị bị sâu bọ cắn trở 
nên thích ứng. 
 

Vì mục đích sức khoẻ: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ không có bệnh.” 
 

Vì mục đích khoái lạc: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ tạo ra cảm giác khoái lạc.” 
 

Vì mục đích dược phẩm: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được thuốc men.” 
 

Vì mục đích bố thí: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho vật thí.” 
 

Vì mục đích phước thiện: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được phước báu.” 
 

Vì mục đích tế lễ: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ cúng hiến vật tế lễ.” 
 

Vì mục đích cõi trời: là (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến cõi trời.” 
 

Vì mục đích nòi giống: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được nòi giống.” 
 

Vì mục đích nghiên cứu: là (nghĩ rằng): “Sẽ có được tinh màu xanh, 
―(như trên)― sẽ có được tinh màu bơ lỏng.” 
 

Vì mục đích đùa giỡn: có ý định chơi giỡn. 
 

11. Ở sắc pháp thuộc nội phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Ở sắc pháp thuộc ngoại phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Ở sắc pháp thuộc nội phần và ngoại phần, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Trong khi lắc hông ở khoảng không, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Khi có sự tác động của tham ái, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
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Vaccūpatthambhe ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Passāvūpatthambhe ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Vātūpatthambhe ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Uccāliṅgapāṇakadaṭṭhūpatthambhe ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  

 
12. Ārogyatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Sukhatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Bhesajjatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Dānatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Puññatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Yaññatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Saggatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Bījatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Vīmaṃsatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Davatthāya ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
13. Nīlaṃ ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Pītakaṃ 

―pe― Lohitakaṃ ―pe― Odātaṃ ―pe― Takkavaṇṇaṃ ―pe― Dakavaṇṇaṃ 
―pe― Telavaṇṇaṃ ―pe― Khīravaṇṇaṃ ―pe― Dadhivaṇṇaṃ ―pe― 
Sappivaṇṇaṃ ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Suddhikaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
14. Ārogyatthañca sukhatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 

saṅghādisesassa. Ārogyatthañca bhesajjatthañca ―pe― Ārogatthañca 
dānatthañca ―pe― Ārogyatthañca puññatthañca ―pe― Ārogyatthañca 
yaññatthañca ―pe― Ārogyatthañca saggatthañca ―pe― Ārogyatthañca 
bījatthañca ―pe― Ārogyatthañca vīmaṃsatthañca ―pe― Ārogyatthañca 
davatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakassa1 khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  

                                                   
1 ekamūlakaṃ - Syā.  
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Khi có sự tác động của phân, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saṅghādisesa.  

Khi có sự tác động của nước tiểu, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội saṅghādisesa.  

Khi có sự tác động của gió, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa.  

Khi có sự tác động do đã bị sâu bọ cắn, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

12. Vì mục đích sức khoẻ, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa.  

Vì mục đích khoái lạc, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Vì mục đích dược phẩm, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Vì mục đích bố thí, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội saṅghādisesa. 

Vì mục đích phước thiện, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Vì mục đích tế lễ, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. 

Vì mục đích cõi trời, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội saṅghādisesa. 

Vì mục đích nòi giống, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Vì mục đích nghiên cứu, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Vì mục đích đùa giỡn, vị suy nghĩ đến rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa.  
 

13. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh 
màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt phần đơn giản. 
 
 

14. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ và mục đích khoái lạc rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ 
và mục đích dược phẩm ... mục đích sức khoẻ và mục đích bố thí ... mục đích 
sức khoẻ và mục đích phước thiện ... mục đích sức khoẻ và mục đích tế lễ ... 
mục đích sức khoẻ và mục đích cõi trời ... mục đích sức khoẻ và mục đích nòi 
giống ... mục đích sức khoẻ và mục đích nghiên cứu ... mục đích sức khoẻ và 
mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt sự luân phiên từng phần của một nhân tố. 
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15. Sukhatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Sukhatthañca dānatthañca ―pe― Sukhatthañca 
puññatthañca ―pe― Sukhatthañca yaññatthañca ―pe― Sukhatthañca 
saggatthañca ―pe― Sukhatthañca bījatthañca ―pe― Sukhatthañca 
vīmaṃsatthañca ―pe― Sukhatthañca davatthañca ceteti upakkamati 
muccati, āpatti saṅghādisesassa. Sukhatthañca ārogyatthañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 
 

16. Bhesajjatthañca dānatthañca ―pe― Bhesajjatthañca puññatthañca 
―pe― Bhesajjatthañca yaññatthañca ―pe― Bhesajjatthañca saggatthañca 
―pe― Bhesajjatthañca bījatthañca ―pe― Bhesajjatthañca vīmaṃsatthañca 
―pe― Bhesajjatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Bhesajjatthañca ārogyatthañca ―pe― Bhesajjatthañca 
sukhatthañca ceteti, upakkamati, muccati āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 
 

17. Dānatthañca puññatthañca ―pe― Dānatthañca yaññatthañca ―pe― 
Dānatthañca saggatthañca ―pe― Dānatthañca bījatthañca ―pe― 
Dānatthañca vīmaṃsatthañca ―pe― Dānatthañca davatthañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Dānatthañca ārogyatthañca 
―pe― Dānatthañca sukhatthañca ―pe― Dānatthañca bhesajjatthañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 
 

18. Puññatthañca yaññatthañca ―pe― Puññatthañca saggatthañca ―pe― 
Puññatthañca bījatthañca ―pe― Puññatthañca vīmaṃsatthañca ―pe― 
Puññatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Puññatthañca ārogyatthañca ―pe― Puññatthañca 
sukhatthañca ―pe― Puññatthañca bhesajjatthañca ―pe― Puññatthañca 
dānatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 
 

19. Yaññatthañca saggatthañca ―pe― Yaññatthañca bījatthañca ―pe― 
Yaññatthañca vīmaṃsatthañca ―pe― Yaññatthañca davatthañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Yaññatthañca ārogyatthañca 
―pe― Yaññatthañca sukhatthañca ―pe― Yaññatthañca bhesajjatthañca 
―pe― Yaññatthañca dānatthañca ―pe― Yaññatthañca puññatthañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
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15. Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích dược phẩm rồi gắng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
khoái lạc và mục đích bố thí ... mục đích khoái lạc và mục đích phước thiện ... 
mục đích khoái lạc và mục đích tế lễ ... mục đích khoái lạc và mục đích cõi 
trời ... mục đích khoái lạc và mục đích nòi giống ... mục đích khoái lạc và mục 
đích nghiên cứu ... Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích đùa giỡn 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục 
đích khoái lạc và mục đích sức khoẻ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 
 

16. Vị suy nghĩ đến mục đích dược phẩm và mục đích bố thí ... mục đích 
dược phẩm và mục đích phước thiện ... mục đích dược phẩm và mục đích tế 
lễ ... mục đích dược phẩm và mục đích cõi trời ... mục đích dược phẩm và 
mục đích nòi giống ... mục đích dược phẩm và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích dược phẩm và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích dược phẩm và mục đích sức khoẻ 
... mục đích dược phẩm và mục đích khoái lạc rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

17. Vị suy nghĩ đến mục đích bố thí và mục đích phước thiện ... mục đích 
bố thí và mục đích tế lễ ... mục đích bố thí và mục đích cõi trời ... mục đích bố 
thí và mục đích nòi giống ... mục đích bố thí và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích bố thí và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích bố thí và mục đích sức khoẻ ... mục 
đích bố thí và mục đích khoái lạc ... mục đích bố thí và mục đích dược phẩm 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

18. Vị suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích tế lễ ... mục đích 
phước thiện và mục đích cõi trời ... mục đích phước thiện và mục đích nòi 
giống ... mục đích phước thiện và mục đích nghiên cứu ... mục đích phước 
thiện và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích sức khoẻ ... 
mục đích phước thiện và mục đích khoái lạc ... mục đích phước thiện và mục 
đích dược phẩm ... mục đích phước thiện và mục đích bố thí rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

19. Vị suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích cõi trời ... mục đích tế lễ và 
mục đích nòi giống ... mục đích tế lễ và mục đích nghiên cứu ... mục đích tế lễ 
và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. 
Vị suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích sức khoẻ ... mục đích tế lễ và mục 
đích khoái lạc ... mục đích tế lễ và mục đích dược phẩm ... mục đích tế lễ và 
mục đích bố thí ... mục đích tế lễ và mục đích phước thiện rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
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20. Saggatthañca bījatthañca ―pe― Saggatthañca vīmaṃsatthañca 
―pe― Saggatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Saggatthañca ārogyatthañca ―pe― Saggatthañca 
sukhatthañca ―pe― Saggatthañca bhesajjatthañca ―pe― Saggatthañca 
dānatthañca ―pe― Saggatthañca puññatthañca ―pe― Saggatthañca 
yaññatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. 
 
 
 

21. Bījatthañca vīmaṃsatthañca ―pe― Bījatthañca davatthañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Bījatthañca ārogyatthañca 
―pe― Bījatthañca sukhatthañca ―pe― Bījatthañca bhesajjatthañca ―pe― 
Bījatthañca dānatthañca ―pe― Bījatthañca puññatthañca ―pe― Bījatthañca 
yaññatthañca ―pe― Bījatthañca saggatthañca ceteti upakkamati muccati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 

22. Vīmaṃsatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Vīmaṃsatthañca ārogyatthañca ―pe― Vīmaṃsatthañ ca 
sukhatthañca ―pe― Vīmaṃsatthañca bhesajjatthañca ―pe― 
Vīmaṃsatthañca dānatthañca ―pe― Vīmaṃsatthañca puññatthañca ―pe― 
Vīmaṃsatthañca yaññatthañca ―pe― Vīmaṃsatthañca saggatthañca ―pe― 
Vīmaṃsatthañca bījatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 
 
 

23. Davatthañca ārogyatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Davatthañca sukhatthañca ―pe― Davatthañca 
bhesajjatthañca ―pe― Davatthañca dānatthañca ―pe― Davatthañca 
puññatthañca ―pe― Davatthañca yaññatthañca ―pe― Davatthañca 
saggatthañca ―pe― Davatthañca bījatthañca ―pe― Davatthañca 
vīmaṃsatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakassa  
baddhacakkaṃ saṅkhittaṃ. 

 
Ekamūlakassa  

cakkapeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

24. Ārogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati 
muccati, āpatti saṅghādisesassa. ―pe― Ārogyatthañca sukhatthañca 
davatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Dumūlakassa khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
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20. Vị suy nghĩ đến mục đích cõi trời và mục đích nòi giống ... mục đích 
cõi trời và mục đích nghiên cứu ... mục đích cõi trời và mục đích đùa giỡn rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
cõi trời và mục đích sức khoẻ ... mục đích cõi trời và mục đích khoái lạc ... 
mục đích cõi trời và mục đích dược phẩm ... mục đích cõi trời và mục đích bố 
thí ... mục đích cõi trời và mục đích phước thiện ... mục đích cõi trời và mục 
đích tế lễ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

21. Vị suy nghĩ đến mục đích nòi giống và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích nòi giống và mục đích đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích nòi giống và mục đích sức khoẻ ... 
mục đích nòi giống và mục đích khoái lạc ... mục đích nòi giống và mục đích 
dược phẩm ... mục đích nòi giống và mục đích bố thí ... mục đích nòi giống và 
mục đích phước thiện ... mục đích nòi giống và mục đích tế lễ ... mục đích nòi 
giống và mục đích cõi trời rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

22. Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu và mục đích đùa giỡn rồi gắng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích 
nghiên cứu và mục đích sức khoẻ ... mục đích nghiên cứu và mục đích khoái 
lạc ... mục đích nghiên cứu và mục đích dược phẩm ... mục đích nghiên cứu 
và mục đích bố thí ... mục đích nghiên cứu và mục đích phước thiện ... mục 
đích nghiên cứu và mục đích tế lễ ... mục đích nghiên cứu và mục đích cõi 
trời ... mục đích nghiên cứu và mục đích nòi giống rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

23. Vị suy nghĩ đến mục đích đùa giỡn và mục đích sức khoẻ rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích đùa giỡn 
và mục đích khoái lạc ... mục đích đùa giỡn và mục đích dược phẩm ... mục 
đích đùa giỡn và mục đích bố thí ... mục đích đùa giỡn và mục đích phước 
thiện ... mục đích đùa giỡn và mục đích tế lễ ... mục đích đùa giỡn và mục 
đích cõi trời ... mục đích đùa giỡn và mục đích nòi giống ... mục đích đùa 
giỡn và mục đích nghiên cứu rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Sự luân phiên kết hợp 
của một nhân tố đã được tóm lược. 

 
Dứt phần giản lược  

về sự luân phiên của một nhân tố. 
 
 

24. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, và mục đích 
dược phẩm rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. ―(như 
trên)― Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, và mục đích 
đùa giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt sự luân phiên từng phần của hai nhân tố.  
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25. Sukhatthañca bhesajjatthañca dānatthañca ceteti upakkamati muccati 
āpatti saṅghādisesassa. ―pe― Sukhatthañca bhesajjatthañca davatthañca 
ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Sukhatthañca 
bhesajjatthañca ārogyatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  

Dumūlakassa  
baddhacakkaṃ saṅkhittaṃ.  

 
 

26. Vīmaṃsatthañca davatthañca ārogyatthañca ceteti upakkamati 
muccati āpatti saṅghādisesassa. ―pe― Vīmaṃsatthañca davatthañca 
sukhatthañca ―pe― Vīmaṃsatthañca davatthañca bījatthañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

Dumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

27. Timūlakampi catumūlakampi pañcamūlakampi chamūlakampi 
sattamūlakampi aṭṭhamūlakampi navamūlakampi evameva vitthāretabbaṃ.  
 
 

***** 
 

 
IDAṂ SABBAMŪLAKAṂ: 

 
28. Ārogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca dānatthañca 

puññatthañca yaññatthañca saggatthañca bījatthañca vīmaṃsatthañca 
davatthañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
Cakkapeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
 
 

29. Nīlañca pītakañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. 
Nīlañca lohitakañca ―pe― Nīlañca odātañca ―pe― Nīlañca takkavaṇṇañca 
―pe― Nīlañca dakavaṇṇañca ―pe― Nīlañca telavaṇṇañca ―pe― Nīlañca 
khīravaṇṇañca ―pe― Nīlañca dadhivaṇṇañca ―pe― Nīlañca sappivaṇṇañca 
ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  

Ekamūlakassa khaṇḍacakkaṃ.  
 
 
 

30. Pītakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Pītakañca odātañca ―pe― Pītakañca takkavaṇṇañca ―pe― 
Pītakañca dakavaṇṇañca ―pe― Pītakañca telavaṇṇañca ―pe― Pītakañca 
khīravaṇṇañca ―pe― Pītakañca dadhivaṇṇañca ―pe― Pītakañca 
sappivaṇṇañca ―pe― Pītakañca nīlañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  

Ekamūlakassa baddhacakkaṃ.  
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25. Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích 
bố thí rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. ―(như trên)― 
Vị suy nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích đùa 
giỡn rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến 
mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích sức khoẻ rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. 

Sự luân phiên kết hợp của hai nhân tố  
đã được tóm lược. 

 
26. Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và mục đích 

sức khoẻ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. ―(như 
trên)― Vị suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và mục 
đích khoái lạc ―(như trên)― mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, và 
mục đích nòi giống rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  

Dứt phần hai nhân tố. 
 

27. Phần liên quan đến ba nhân tố, phần liên quan đến bốn nhân tố, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan đến sáu nhân tố, phần liên quan 
đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám nhân tố, phần liên quan đến chín 
nhân tố nên được giải chi tiết y như thế. 
 

***** 
 

ĐÂY LÀ PHẦN TẤT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 
 

28. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, mục đích 
dược phẩm, mục đích bố thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ, mục đích 
cõi trời, mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  

Dứt phần tất cả các nhân tố. 
Dứt phần giản lược về sự luân phiên. 

 
29. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh và tinh màu vàng rồi gắng sức và làm 

xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh và tinh 
màu đỏ ... tinh màu xanh và tinh màu trắng ... tinh màu xanh và tinh màu 
sữa loãng ... tinh màu xanh và tinh màu nước ... tinh màu xanh và tinh màu 
dầu ăn ... tinh màu xanh và tinh màu sữa tươi ... tinh màu xanh và tinh màu 
sữa đông ... tinh màu xanh và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saṅghādisesa.  

Sự luân phiên từng phần của một nhân tố. 
 

30. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng và tinh màu đỏ rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng và tinh 
màu trắng ... tinh màu vàng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu vàng và tinh 
màu nước ... tinh màu vàng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu vàng và tinh màu 
sữa tươi ... tinh màu vàng và tinh màu sữa đông ... tinh màu vàng và tinh 
màu bơ lỏng ... tinh màu vàng và tinh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội saṅghādisesa.  

Sự luân phiên kết hợp của một nhân tố. 
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31. Lohitakañca odātañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Lohitakañca takkavaṇṇañca ―pe― Lohitakañca 
dakavaṇṇañca ―pe― Lohitakañca telavaṇṇañca ―pe― Lohitakañca 
khīravaṇṇañca ―pe― Lohitakañca dadhivaṇṇañca ―pe― Lohitakañca 
sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. 
Lohitakañca nīlañca ―pe― Lohitakañca pītakañca ceteti upakkamati 
muccati, āpatti saṅghādisesassa. 
 

 
32. Odātañca takkavaṇṇañca ―pe― Odātañca dakavaṇṇañca ―pe― 

Odātañca telavaṇṇañca ―pe― Odātañca khīravaṇṇañca ―pe― Odātañca 
dadhivaṇṇañca ―pe― Odātañca sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. Odātañca nīlañca ―pe― Odātañca pītakañca ―pe― 
Odātañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

 
33. Takkavaṇṇañca dakavaṇṇañca ―pe― Takkavaṇṇañca telavaṇṇañca 

―pe― Takkavaṇṇañca khīravaṇṇañca ―pe― Takkavaṇṇañca dadhivaṇṇañca 
―pe― Takkavaṇṇañca sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Takkavaṇṇañca nīlañca ―pe― Takkavaṇṇañca pītakañca 
―pe― Takkavaṇṇañca lohitakañca ―pe― Takkavaṇṇañca odātañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

 
34. Dakavaṇṇañca telavaṇṇañca ―pe― Dakavaṇṇañca khīravaṇṇañca 

―pe― Dakavaṇṇañca dadhivaṇṇañca ―pe― Dakavaṇṇañca sappivaṇṇañca 
ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Dakavaṇṇañca nīlañca 
―pe― Dakavaṇṇañca pītakañca ―pe― Dakavaṇṇañca lohitakañca ―pe― 
Dakavaṇṇañca odātañca ―pe― Dakavaṇṇañca takkavaṇṇañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

 
35. Telavaṇṇañca khīravaṇṇañca ―pe― Telavaṇṇañca dadhivaṇṇañca 

―pe― Telavaṇṇañca sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Telavaṇṇañca nīlañca ―pe― Telavaṇṇañca pītakañca 
―pe― Telavaṇṇañca lohitakañca ―pe― Telavaṇṇañca odātañca ―pe― 
Telavaṇṇañca takkavaṇṇañca ―pe― Telavaṇṇañca dakavaṇṇañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

 
36. Khīravaṇṇañca dadhivaṇṇañca ―pe― Khīravaṇṇañca sappivaṇṇañca 

ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Khīravaṇṇañca nīlañca 
―pe― Khīravaṇṇañca pītakañca ―pe― Khīravaṇṇañca lohitakañca ―pe― 
Khīravaṇṇañca odātañca ―pe― Khīravaṇṇañca takkavaṇṇañca ―pe― 
Khīravaṇṇañca dakavaṇṇañca ―pe― Khīravaṇṇañca telavaṇṇañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
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31. Vị suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu trắng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu 
sữa loãng ... tinh màu đỏ và tinh màu nước ... tinh màu đỏ và tinh màu dầu 
ăn ... tinh màu đỏ và tinh màu sữa tươi ... tinh màu đỏ và tinh màu sữa đông 
... tinh màu đỏ và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu xanh ... tinh màu đỏ 
và tinh màu vàng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

32. Vị suy nghĩ đến tinh màu trắng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu 
trắng và tinh màu nước ... tinh màu trắng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu 
trắng và tinh màu sữa tươi ... tinh màu trắng và tinh màu sữa đông ... tinh 
màu trắng và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu trắng và tinh màu xanh ... tinh màu 
trắng và tinh màu vàng ... tinh màu trắng và tinh màu đỏ rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

33. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa loãng và tinh màu nước ... tinh màu sữa 
loãng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa loãng và tinh màu sữa tươi ... tinh 
màu sữa loãng và tinh màu sữa đông ... tinh màu sữa loãng và tinh màu bơ 
lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến 
tinh màu sữa loãng và tinh màu xanh ... tinh màu sữa loãng và tinh màu vàng 
... tinh màu sữa loãng và tinh màu đỏ ... tinh màu sữa loãng và tinh màu 
trắng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

34. Vị suy nghĩ đến tinh màu nước và tinh màu dầu ăn ... tinh màu nước 
và tinh màu sữa tươi ... tinh màu nước và tinh màu sữa đông ... tinh màu 
nước và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu nước và tinh màu xanh ... tinh màu 
nước và tinh màu vàng ... tinh màu nước và tinh màu đỏ ... tinh màu nước và 
tinh màu trắng ... tinh màu nước và tinh màu sữa loãng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

35. Vị suy nghĩ đến tinh màu dầu ăn và tinh màu sữa tươi ... tinh màu dầu 
ăn và tinh màu sữa đông ... tinh màu dầu ăn và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu dầu ăn 
và tinh màu xanh ... tinh màu dầu ăn và tinh màu vàng ... tinh màu dầu ăn và 
tinh màu đỏ ... tinh màu dầu ăn và tinh màu trắng ... tinh màu dầu ăn và tinh 
màu sữa loãng ... tinh màu dầu ăn và tinh màu nước rồi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

36. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa đông ... tinh màu 
sữa tươi và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa tươi và tinh màu xanh ... tinh 
màu sữa tươi và tinh màu vàng ... tinh màu sữa tươi và tinh màu đỏ ... tinh 
màu sữa tươi và tinh màu trắng ... tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa loãng ... 
tinh màu sữa tươi và tinh màu nước ... tinh màu sữa tươi và tinh màu dầu ăn 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
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37. Dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Dadhivaṇṇañca nīlañca ―pe― Dadhivaṇṇañca pītakañca 
―pe― Dadhivaṇṇañca lohitakañca ―pe― Dadhivaṇṇañca odātañca ―pe― 
Dadhivaṇṇañca takkavaṇṇañca ―pe― Dadhivaṇṇañca dakavaṇṇañca ―pe― 
Dadhivaṇṇañca telavaṇṇañca ―pe― Dadhivaṇṇañca khīravaṇṇañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

38. Sappivaṇṇañca nīlañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Sappivaṇṇañca pītakañca ―pe― Sappivaṇṇañca 
lohitakañca ―pe― Sappivaṇṇañca odātañca ―pe― Sappivaṇṇañca 
takkavaṇṇañca ―pe― Sappivaṇṇañca dakavaṇṇañca ―pe― Sappivaṇṇañca 
telavaṇṇañca ―pe― Sappivaṇṇañca khīravaṇṇañca ―pe― Sappivaṇṇañca 
dadhivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakassa baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

39. Nīlañca pītakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Nīlañca pītakañca odātakañca ―pe― Nīlañca pītakañca 
sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Dumūlakassa khaṇḍacakkaṃ.  
 
 
 

40. Pītakañca lohitakañca odātañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. ―pe― Pītakañca lohitakañca sappivaṇṇañca ―pe― 
Pītakañca lohitakañca nīlañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Dumūlakassa baddhacakkaṃ.  
 
 
 

41. Dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca nīlañca ceteti upakkamati muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. ―pe― Dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca 
khīravaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Dumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

42. Timūlakampi catumūlakampi pañcamūlakampi chamūlakampi 
sattamūlakampi aṭṭhamūlakampi navamūlakampi evameva vitthāretabbaṃ.  
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37. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông 
và tinh màu xanh ... tinh màu sữa đông và tinh màu vàng ... tinh màu sữa 
đông và tinh màu đỏ ... tinh màu sữa đông và tinh màu trắng ... tinh màu sữa 
đông và tinh màu sữa loãng ... tinh màu sữa đông và tinh màu nước ... tinh 
màu sữa đông và tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa đông và tinh màu sữa tươi 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

38. Vị suy nghĩ đến tinh màu bơ lỏng và tinh màu xanh rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu bơ lỏng và 
tinh màu vàng ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu đỏ ... tinh màu bơ lỏng và 
tinh màu trắng ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu bơ 
lỏng và tinh màu nước ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu dầu ăn ... tinh màu 
bơ lỏng và tinh màu sữa tươi ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa đông rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt sự luân phiên kết hợp của một nhân tố. 
 
 

39. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, tinh màu vàng, và tinh màu đỏ rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu 
xanh, tinh màu vàng, và tinh màu trắng ―(như trên)― tinh màu xanh, tinh 
màu vàng, và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Sự luân phiên từng phần của hai nhân tố. 
 
 

40. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ, và tinh màu trắng rồi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. ―(như trên)― Vị suy 
nghĩ đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ, và tinh màu bơ lỏng ―(như trên)― 
tinh màu vàng, tinh màu đỏ, và tinh màu xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa.  
 

 Dứt sự luân phiên kết hợp của hai nhân tố. 
 
 

41. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông, tinh màu bơ lỏng, và tinh màu 
xanh rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. ―(như trên)― 
Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa đông, tinh màu bơ lỏng, và tinh màu sữa tươi 
rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt phần hai nhân tố. 
 
 

42. Phần liên quan đến ba nhân tố, phần liên quan đến bốn nhân tố, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan đến sáu nhân tố, phần liên quan 
đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám nhân tố, phần liên quan đến chín 
nhân tố nên được giải chi tiết y như thế. 
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IDAṂ SABBAMŪLAKAṂ:  
 
 

43. Nīlañca pītakañca lohitakañca odātañca takkavaṇṇañca 
dakavaṇṇañca telavaṇṇañca khīravaṇṇañca dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca 
ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

44. Ārogyatthañca nīlañca ceteti upakkamati muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Ārogyatthañca sukhatthañca nīlañca pītakañca ceteti 
upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa. Ārogyatthañca sukhatthañca 
bhesajjatthañca nīlañca pītakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. ―pe― sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. 
 

Ubhatovaḍḍhakaṃ evameva netabbaṃ.1  
 
 

45. Ārogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca dānatthañca 
puññatthañca yaññatthañca saggatthañca bījatthañca vīmaṃsatthañca 
davatthañca nīlañca pītakañca lohitakañca odātakañca takkavaṇṇañca 
dakavaṇṇañca telavaṇṇañca khīravaṇṇañca dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca 
ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Missakacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

46. Nīlaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, pītakaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Nīlaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, lohitakaṃ ―pe― 
odātaṃ ―pe― takkavaṇṇaṃ ―pe― dakavaṇṇaṃ ―pe― telavaṇṇaṃ ―pe― 
khīravaṇṇaṃ ―pe― dadhivaṇṇaṃ ―pe― sappivaṇṇaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

47. Pītakaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, lohitakaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Pītakaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, odātaṃ ―pe― 
takkavaṇṇaṃ ―pe― dakavaṇṇaṃ ―pe― telavaṇṇaṃ ―pe― khīravaṇṇaṃ 
―pe― dadhivaṇṇaṃ ―pe― sappivaṇṇaṃ ―pe― nīlaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  

Baddhacakkaṃ. 
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  

                                                   
1 vaḍḍhetabbaṃ - Ma. 
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ĐÂY LÀ PHẦN TẤT CẢ CÁC NHÂN TỐ: 
 
 

43. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, tinh màu vàng, tinh màu đỏ, tinh màu 
trắng, tinh màu sữa loãng, tinh màu nước, tinh màu dầu ăn, tinh màu sữa 
tươi, tinh màu sữa đông, và tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

Dứt phần tất cả các nhân tố. 
 
 

44. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ và tinh màu xanh rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, 
mục đích khoái lạc, tinh màu xanh, và tinh màu vàng rồi gắng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục 
đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, tinh màu xanh, tinh màu vàng, và tinh 
màu đỏ rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa. ―(như 
trên)― và tinh màu sữa đông rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

Sự khai triển cả hai nên được tiến hành y như thế.  
 
 

45. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khoẻ, mục đích khoái lạc, mục đích 
dược phẩm, mục đích bố thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ, mục đích 
cõi trời, mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, tinh 
màu xanh, tinh màu vàng, tinh màu đỏ, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng, 
tinh màu nước, tinh màu dầu ăn, tinh màu sữa tươi, tinh màu sữa đông, và 
tinh màu bơ lỏng rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt sự luân phiên xen kẽ. 
 
 

46. Vị suy tưởng rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy tưởng rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu xanh” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu đỏ ... tinh 
màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt sự luân phiên từng phần. 
 
 

47. Vị suy tưởng rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu vàng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu đỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy tưởng rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu vàng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu trắng ... 
tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi 
... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố đã được tóm lược.  
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48. Sappivaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, nīlaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Sappivaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, pītakaṃ 
―pe― lohitakaṃ ―pe― odātaṃ ―pe― takkavaṇṇaṃ ―pe― dakavaṇṇaṃ 
―pe― telavaṇṇaṃ ―pe― khīravaṇṇaṃ ―pe― dadhivaṇṇaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Kucchicakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

49. Pītakaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, nīlaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Lohitakaṃ ―pe― Odātaṃ ―pe― Takkavaṇṇaṃ ―pe― 
Dakavaṇṇaṃ ―pe― Telavaṇṇaṃ ―pe― Khīravaṇṇaṃ ―pe― Dadhivaṇṇaṃ 
―pe― Sappivaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, nīlaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa paṭhamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

50. Lohitakaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, pītakaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Odātaṃ ―pe― Takkavaṇṇaṃ ―pe― Dakavaṇṇaṃ ―pe― 
Telavaṇṇaṃ ―pe― Khīravaṇṇaṃ―pe― Dadhivaṇṇaṃ ―pe― Sappivaṇṇaṃ 
―pe― Nīlaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, pītakaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa dutiyaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

51. Odātaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, lohitakaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Takkavaṇṇaṃ ―pe― Dakavaṇṇaṃ ―pe― Telavaṇṇaṃ 
―pe― Khīravaṇṇaṃ ―pe― Dadhivaṇṇaṃ ―pe― Sappivaṇṇaṃ ―pe― Nīlaṃ 
―pe― Pītakaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, lohitakaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa tatiyaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

52. Takkavaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, odātaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. Dakavaṇṇaṃ ―pe― Telavaṇṇaṃ ―pe― 
Khīravaṇṇaṃ ―pe― Dadhivannaṃ ―pe― Sappivaṇṇaṃ ―pe― Nīlaṃ ―pe― 
Pītakaṃ ―pe― Lohitakaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, odātaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa catutthaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
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48. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu xanh thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu vàng 
... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... 
tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt sự luân phiên từ phần giữa. 
 
 

49. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu vàng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu xanh thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh 
màu nước ... tinh dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh 
màu bơ lỏng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu xanh thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ nhất của sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

50. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu đỏ” rồi gắng sức và làm 
xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội saṅghādisesa. ... Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ 
làm xuất ra tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh 
màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... 
tinh màu xanh” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ nhì của sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

51. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu trắng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu đỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ 
làm xuất ra tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... 
tinh màu vàng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu đỏ thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ ba của sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

52. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa loãng” rồi gắng sức 
và làm xuất ra tinh màu trắng thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... 
tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... 
tinh màu đỏ” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu trắng thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ tư của sự luân phiên nghịch chiều. 
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53. Dakavaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, takkavaṇṇaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. Telavaṇṇaṃ ―pe― Khīravaṇṇaṃ ―pe― 
Dadhivaṇṇaṃ ―pe― Sappivaṇṇaṃ ―pe― Nīlaṃ ―pe― Pītakaṃ ―pe― 
Lohitakaṃ ―pe― Odātaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, takkavaṇṇaṃ 
muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa pañcamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

54. Telavaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, dakavaṇṇaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. Khīravaṇṇaṃ ―pe― Dadhivaṇṇaṃ ―pe― 
Sappivaṇṇaṃ ―pe― Nīlaṃ ―pe― Pītakaṃ ―pe― Lohitakaṃ ―pe― Odātaṃ 
―pe― Takkavaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, dakavaṇṇaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa chaṭṭhaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

55. Khīravaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, telavaṇṇaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa. Dadhivaṇṇaṃ ―pe― Sappivaṇṇaṃ ―pe― Nīlaṃ 
―pe― Pītakaṃ ―pe― Lohitakaṃ ―pe― Odātaṃ ―pe― Takkavaṇṇaṃ 
―pe― Dakavaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, telavaṇṇaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa sattamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

56. Dadhivaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, khīravaṇṇaṃ 
muccati, āpatti saṅghādisesassa. Sappivaṇṇaṃ ―pe― Nīlaṃ ―pe― Pītakaṃ 
―pe― Lohitakaṃ ―pe― Odātaṃ ―pe― Takkavaṇṇaṃ ―pe― Dakavaṇṇaṃ 
―pe― Telavaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, khīravaṇṇaṃ muccati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa aṭṭhamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

57. Sappivaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, dadhivaṇṇaṃ 
muccati, āpatti saṅghādisesassa. Nīlaṃ ―pe― Pītakaṃ ―pe― Lohitakaṃ 
―pe― Odātaṃ ―pe― Takkavaṇṇaṃ ―pe― Dakavaṇṇaṃ ―pe― Telavaṇṇaṃ 
―pe― Khīravaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, dadhivaṇṇaṃ 
muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Piṭṭhicakkassa navamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
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53. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu nước” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu sữa loãng thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa 
đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ 
... tinh màu trắng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa loãng thì phạm 
tội saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ năm của sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

54. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu dầu ăn” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu nước thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: “Ta 
sẽ làm xuất ra tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... 
tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu 
sữa loãng” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu nước thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ sáu của sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

55. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa tươi” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu dầu ăn thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh 
... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... 
tinh màu nước” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu dầu ăn thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ bảy của sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

56. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa đông” rồi gắng sức 
và làm xuất ra tinh màu sữa tươi thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ 
rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh màu vàng 
... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... 
tinh màu dầu ăn” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa tươi thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ tám của sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

57. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu sữa đông thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh 
màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh 
màu sữa tươi” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa đông thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ chín của sự luân phiên nghịch chiều. 
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58. Nīlaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, sappivaṇṇaṃ muccati, āpatti 
saṅghādisesassa. Pītakaṃ ―pe― Lohitakaṃ ―pe― Odātaṃ ―pe― 
Takkavaṇṇaṃ ―pe― Dakavaṇṇaṃ ―pe― Telavaṇṇaṃ ―pe― Khīravaṇṇaṃ 
―pe― Dadhivaṇṇaṃ mocessāmī ’ti ceteti upakkamati, sappivaṇṇaṃ 
muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Piṭṭhicakkassa dasamaṃ gamanaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Piṭṭhicakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

59. Ceteti upakkamati muccati, āpatti saṅghādisesassa.  
Ceteti upakkamati na muccati, āpatti thullaccayassa.  
Ceteti na upakkamati muccati, anāpatti.  
Ceteti na upakkamati na muccati, anāpatti.  

 
Na ceteti upakkamati muccati, anāpatti.  
Na ceteti upakkamati na muccati, anāpatti.  
Na ceteti na upakkamati muccati, anāpatti.  
Na ceteti na upakkamati na muccati anāpatti.  

 
60. Anāpatti supinantena, na mocanādhippāyassa, ummattakassa 

khittacittassa, vedanaṭṭassa, ādikammikassā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

VINĪTAVATTHU  
 

UDDĀNAGĀTHĀ  
 

 Supino uccārapassāvo vitakkuṇhodakena ca,  
 bhesajjaṃ kaṇḍuvaṃ maggo vatthijantāgharaṃ1 ūru.  

 
 Sāmaṇero ca sutto ca ūru muṭṭhinā pīḷayi,  
 ākāse thambhaṃ nijjhāyi chiddaṃ kaṭṭhena ghaṭṭayī.  

 
 Sote udañjalaṃ dhāvaṃ pupphāvaliyapokkharaṃ,  
 vālikā kaddamusseko2 sayanaṅguṭṭhakena cā ’ti.  

 
 

1. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno supinantena asuci 
mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi: “Kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ 
āpanno ”ti. Atha kho so bhikkhu bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu supinantenā ”ti. (1)  

                                                   
1 jantāgharūpakkamo - Ma, PTS.    2 kaddam’ udako - PTS. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1            Điều saṅghādisesa về xuất tinh - 1 
 

 
 

283

58. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh” rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu bơ lỏng thì phạm tội saṅghādisesa. Vị suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm xuất ra tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh 
màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa tươi ... 
tinh màu sữa đông” rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu bơ lỏng thì phạm 
tội saṅghādisesa.  
 

Dứt bước thứ mười của sự luân phiên nghịch chiều. 
 

Dứt sự luân phiên nghịch chiều. 
 
 

59. Vị suy nghĩ đến, gắng sức, bị xuất ra thì phạm tội saṅghādisesa.  
Vị suy nghĩ đến, gắng sức,không bị xuất ra thì phạm tội thullaccaya.  
Vị suy nghĩ đến, không gắng sức, bị xuất ra thì vô tội.  
Vị suy nghĩ đến, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

 
Vị không suy nghĩ đến, gắng sức, bị xuất ra thì vô tội. 
Vị không suy nghĩ đến, gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 
Vị không suy nghĩ đến, không gắng sức, bị xuất ra thì vô tội.  
Vị không suy nghĩ đến, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

 
60. Do chiêm bao, vị không có ý định làm cho xuất ra, vị bị điên, vị có tâm 

bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

--ooOoo-- 
 

CHUYỆN DẪN GIẢI: 
 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 
 

Vị ngủ mơ, vị đại tiện, và tiểu tiện, vị  suy tư (về dục), và (tắm) bằng nước 
nóng, thuốc thoa, bị cơn ngứa, đường đi, bao tinh hoàn, nhà tắm hơi, bắp vế.  
 

Vị sa di, và vị đã ngủ, bắp vế, vị dùng nắm tay bóp chặt, ở khoảng trống, 
gồng cứng cơ thể, vị suy tưởng, lỗ khoá, vị cọ xát bằng thanh gỗ.  
 

Ở giòng nước chảy, đầm nước, đang chạy, đống bông hoa, (rừng) cây 
hương lạc, cát, bùn, rưới nước, ở chỗ nằm, và dùng ngón tay cái. 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ do trong lúc đang ngủ mơ tinh dịch đã 
bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội 
saṅghādisesa?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, do trong lúc đang ngủ mơ thì vô tội.” (1) 
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2. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno uccāraṃ karontassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. 
“Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā mocanādhippāyo ”ti. “Anāpatti 
bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (2)  
 

3. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno passāvaṃ karontassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na 
mocanādhippāyassā ”ti. (3)  
 

4. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kāmavitakkaṃ 
vitakkentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
vitakkentassā ”ti. (4)  
 

5. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno uṇhodakena 
nahāyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ 
bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā mocanādhippāyo ”ti. “Anāpatti bhikkhu na 
mocanādhippāyassā ”ti. (5)  
 

6. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
uṇhodakena nahāyantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. (6)  
 

7. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
uṇhodakena nahāyantassa asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (7)  
 

8. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno aṅgajāte vaṇo hoti, 
bhesajjena ālimpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (8)  
 

9. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno aṅgajāte vaṇo hoti, 
mocanādhippāyassa1 bhesajjena ālimpentassa asuci mucci. ―pe― asuci na 
mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, 
āpatti thullaccayassā ”ti. (9-10)  
 

10. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno aṇḍaṃ 
kaṇḍūvantassa2 asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (11)  
 

11. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
aṇḍaṃ kaṇḍūvantassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. 
(12-13)  
 

12. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno maggaṃ 
gacchantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
na mocanādhippāyassā ”ti. (14)  

  
                                                   
1 tassa mocanādhippāyassa - Syā.   2 kaṇḍuvantassa - Ma, Syā, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đại tiện tinh dịch đã bị xuất 
ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― Rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
không có ý định làm xuất ra.” - “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra 
thì vô tội.” (2) 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tiểu tiện tinh dịch đã bị xuất 
ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý định 
làm xuất ra thì vô tội.” (3) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc suy tư tầm cầu về dục tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
trong lúc suy tư tầm cầu về dục thì vô tội.” (4) 
 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tắm bằng nước nóng tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý định làm xuất ra.” 
- “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (5) 
 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
bằng nước nóng tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
“Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (6) 
 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
bằng nước nóng tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội 
thullaccaya.” (7) 
 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở dương vật, trong lúc vị 
ấy thoa thuốc tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (8) 
 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở dương vật. Vị ấy có ý 
định làm xuất ra, trong lúc thoa thuốc tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― 
tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (9-10) 
 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc (gãi) ngứa ở tinh hoàn tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (11) 
 

11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc (gãi) 
ngứa ở tinh hoàn tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm 
tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (12-13) 
 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đường tinh dịch đã bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý 
định làm xuất ra thì vô tội.” (14) 
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13. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
maggaṃ gacchantassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. 
(15-16)  
 

14. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno vatthiṃ gahetvā 
passāvaṃ karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (17)  
 

15. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
vatthiṃ gahetvā passāvaṃ karontassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisessa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (18-19)  
 

16. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno jantāghare 
udaravaṭṭiṃ tāpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (20)  
 

17. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
jantāghare udaravaṭṭiṃ tāpentassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (21-22)  
 

18. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno jantāghare 
upajjhāyassa piṭṭhiparikammaṃ karontassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (23)  
 

19. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
jantāghare upajjhāyassa piṭṭhiparikammaṃ karontassa asuci mucci. ―pe― 
asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (24-25)  
 

20. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno ūruṃ 
ghaṭṭāpentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (26)  
 

21. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
ūruṃ ghaṭṭāpentassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. 
(27-28)  
 

22. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mocanādhippāyo 
aññataraṃ sāmaṇeraṃ etadavoca: “Ehi me tvaṃ āvuso sāmaṇera aṅgajātaṃ 
gaṇhāhī ”ti so tassa aṅgajātaṃ aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. (29)  
 

23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu suttassa sāmaṇerassa 
aṅgajātaṃ aggahesi, tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (30)  
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13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đi 
đường tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (15-16) 
 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nắm lấy bao tinh hoàn trong lúc 
tiểu tiện và tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (17) 
 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra đã nắm lấy bao 
tinh hoàn trong lúc tiểu tiện và tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (18-19) 
 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc hơ nóng vùng bụng ở trong 
nhà tắm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (20)  
 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc hơ 
nóng vùng bụng ở trong nhà tắm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― 
tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (21-22) 
 

18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc kỳ cọ phần lưng của thầy tế 
độ ở trong nhà tắm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (23) 
 

19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc kỳ cọ 
phần lưng của thầy tế độ ở trong nhà tắm hơi tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như 
trên)― tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội 
thullaccaya.” (24-25) 
 

20. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc cho người xoa bóp bắp vế 
tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (26) 
 

21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc cho 
người xoa bóp bắp vế tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (27-28) 
 

22. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra đã nói với vị sa 
di nọ điều này: - “Này sa di, hãy đến. Ngươi hãy nắm lấy dương vật của ta.” 
Vị sa di đã nắm lấy dương vật của vị ấy, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
saṅghādisesa.” (29) 
 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nắm lấy dương vật của vị sa di 
đang ngủ, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (30)  
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24. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa ūrūhi aṅgajātaṃ pīḷentassa asuci mucci. ―pe― asuci na 
mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, 
āpatti thullaccayassā ”ti. (31-32)  
 

25. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
muṭṭhinā aṅgajātaṃ pīḷentassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (33-34)  
 

26. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa ākāse kaṭiṃ kampentassa asuci mucci. ―pe― asuci na 
mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, 
āpatti thullaccayassā ”ti. (35-36)  
 

27. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kāyaṃ 
thambhentassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (37)  
 

28. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa kāyaṃ thambhentassa asuci mucci. ―pe― asuci na 
mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, 
āpatti thullaccayassā ”ti. (38-39)  
 

29. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto mātugāmassa 
aṅgajātaṃ upanijjhāyi. Tassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa. Na ca bhikkhave sārattena 
mātugāmassa aṅgajātaṃ upanijjhāyitabbaṃ, yo upanijjhāyeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (40)  
 

30. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa tālacchiddaṃ aṅgajātaṃ pavesantassa asuci mucci. 
―pe― asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (41-42)  
 

31. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
kaṭṭhena aṅgajātaṃ ghaṭṭentassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (43-44)  
 

32. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno paṭisote 
nhāyantassa1 asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
na mocanādhippāyassā ”ti. (45)  
 

33. Te kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
paṭisote nhāyantassa1 asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. 
(46-47)  

                                                   
1 nahāyantassa - Syā, Sīmu. 
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24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
hai bắp vế ép chặt lấy dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (31-32) 
 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
nắm tay bóp chặt lấy dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (33-34) 
 

26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong khi lắc 
hông ở khoảng trống tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (35-36) 
 

27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc gồng cứng cơ thể tinh dịch 
đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (37) 
 

28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc gồng 
cứng cơ thể tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã không bị xuất 
ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (38-39) 
 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị dục khởi đã suy tưởng về âm vật 
của người nữ, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa. Và này các tỳ 
khưu, vị bị dục khởi không nên suy tưởng về âm vật của người nữ; vị nào 
suy tưởng thì phạm tội dukkaṭa.” (40) 
 

30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào lỗ khoá tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (41-42) 
 

31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
thanh gỗ cọ xát vào dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (43-44) 
 

32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc tắm ở giòng nước chảy 
ngược tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (45) 
 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
ở giòng nước chảy ngược và tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch 
đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (46-47) 
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34. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udañjalaṃ 
kīḷantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na 
mocanādhippāyassā” (48)  
 

35. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
udañjalaṃ kīḷantassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. 
(49-50)  
 

36. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno udake dhāvantassa 
asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na 
mocanādhippāyassā ”ti. (51)  
 

37. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
udake dhāvantassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. 
(52-53)  
 

38. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pupphāvaliyaṃ1 
kīḷantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na 
mocanādhippāyassā ”ti. (54)  
 

39. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa pupphāvaliyaṃ1 kīḷantassa asuci mucci. ―pe― asuci na 
mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, 
āpatti thullaccayassā ”ti. (55-56)  
 

40. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno pokkharavane 
dhāvantassa asuci mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
na mocanādhippāyassā ”ti. (57)  
 

41. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
pokkharavane dhāvantassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (58-59)  
 

42. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa vālikaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa2 asuci mucci. ―pe― 
asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (60-61)  
 

43. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa kaddamaṃ aṅgajātaṃ pavesentassa1 asuci mucci. ―pe― 
asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (62-63)  
 

44. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
namocanādhippāyassa udakena aṅgajātaṃ osiñcantassa asuci mucci. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na mocanādhippāyassā ”ti. (64)  

                                                   
1 pupphāvaḷiyaṃ - Syā, PTS.    2 pavesantassa - Sīmu. 
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34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đùa nghịch ở đầm nước 
tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (48) 
 

35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch ở đầm nước tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã không 
bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không 
phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (49-50) 
 

36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc chạy ở trong nước tinh dịch 
đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (51) 
 

37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc chạy 
ở trong nước tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm 
tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (52-53) 
 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đùa nghịch trò chơi trượt 
bùn tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (54) 
 

39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch trò chơi trượt bùn tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (55-56) 
 

40. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc chạy trong rừng sen tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (57) 
 

41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc chạy 
ở trong rừng sen tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm 
tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (58-59) 
 

42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong cát tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (60-61) 
 

43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong bùn tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (62-63) 
 

44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ không có ý định làm xuất ra, trong 
lúc dùng nước rưới lên dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội.” (64) 
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45. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
udakena aṅgajātaṃ osiñcantassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (65-66)  
 

46. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
mocanādhippāyassa sayane aṅgajātaṃ ghaṭṭentassa asuci mucci. ―pe― 
asuci na mucci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (67-68)  
 

47. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mocanādhippāyassa 
aṅguṭṭhena aṅgajātaṃ ghaṭṭentassa asuci mucci. ―pe― asuci na mucci. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi: ‘Kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpanno 
’ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (69-70)  
 

Sukkavisaṭṭhisikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
  
 

3. 2. KĀYASAṂSAGGASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī1 araññe 
viharati. Tassāyasmato vihāro abhirūpo hoti dassanīyo pāsādiko, majjhe 
gabbho samantā pariyāgāro. Supaññattaṃ mañcapīṭhaṃ bhisibimbohanaṃ, 
pānīyaṃ paribhojanīyaṃ sūpaṭṭhitaṃ, pariveṇaṃ susammaṭṭhaṃ. Bahū 
manussā āyasmato udāyissa vihārapekkhakā āgacchanti.  
 

2. Aññataro ’pi brāhmaṇo sapajāpatiko yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca: “Icchāma mayaṃ bhoto 
udāyissa vihāraṃ pekkhitun ”ti. “Tena hi brāhmaṇa pekkhassū ”ti 
avāpuraṇaṃ2 ādāya ghaṭikaṃ ugghāṭetvā kavāṭaṃ panāmetvā vihāraṃ 
pāvisi. So ’pi kho brāhmaṇo āyasmato udāyissa piṭṭhito pāvisi. Sāpi kho 
brāhmaṇī tassa brāhmaṇassa piṭṭhito pāvisi. Atha kho āyasmā udāyī ekacce 
vātapāne vivaranto ekacce vātapāne thakento gabbhaṃ anuparigantvā 
piṭṭhito āgantvā tassā brāhmaṇiyā aṅgamaṅgāni parāmasi. Atha kho so 
brāhmaṇo āyasmatā udāyinā saddhiṃ paṭisammoditvā agamāsi.  
 

3. Atha kho so brāhmaṇo attamano attamanavācaṃ nicchāresi: “Uḷārā 
ime samaṇā sakyaputtiyā ye ime evarūpe araññe viharanti. Bhavampi udāyī 
uḷāro yo evarūpe araññe viharatī ”ti. Evaṃ vutte sā brāhmaṇī taṃ 
brāhmaṇaṃ etadavoca: “Kuto tassa uḷāratā?3 Yatheva me tvaṃ aṅgamaṅgāni 
parāmasi. Evameva me samaṇo udāyī aṅgamaṅgāni parāmasī ”ti.  

                                                   
1 udāyi - Syā, PTS.  2 apāpuraṇaṃ - Syā, PTS.         3 uḷārattatā - Ma, PTS. 
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45. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
nước rưới lên dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (65-66) 
 

46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc cọ 
xát dương vật ở chỗ nằm tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (67-68) 
 

47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
ngón tay cái cọ xát vào dương vật tinh dịch đã bị xuất ra. ―(như trên)― tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm 
tội saṅghādisesa?” Vị ấy đã trình lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (69-70) 
 

Dứt điều học về việc xuất ra tinh dịch. 
 

--ooOoo-- 
 
 

3. 2. ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THỂ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi cư ngụ ở trong rừng.[*] 
Trú xá của đại đức ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn, có nội phòng ở giữa, có 
gian nhà vây tròn ở xung quanh. Giường, ghế, nệm, gối được khéo xếp đặt, 
nước uống, nước rửa được khéo bố trí, phòng ốc được quét dọn cẩn thận. 
Nhiều người đi đến có ý muốn nhìn ngắm trú xá của đại đức Udāyi.  
 

2. Có người Bà-la-môn nọ cùng người vợ cũng đã đi đến gặp đại đức 
Udāyi, sau khi đến đã nói với đại đức Udāyi điều này: - “Chúng tôi muốn 
nhìn ngắm trú xá của ngài Udāyi.” - “Này Bà-la-môn, như thế thì ông hãy 
nhìn ngắm,” rồi đã cầm lấy chìa khóa, tháo chốt, mở cửa, và đi vào trong trú 
xá. Người Bà-la-môn ấy đã đi vào tiếp theo sau đại đức Udāyi. Rồi người nữ 
Bà-la-môn ấy đã đi vào tiếp theo sau người Bà-la-môn ấy. Khi ấy, trong khi 
mở ra một số cửa sổ, trong khi đóng lại một số cửa sổ, đại đức Udāyi đã đi 
vòng quanh nội phòng rồi đi đến ở phía sau và vuốt ve các phần thân thể của 
người nữ Bà-la-môn ấy. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã trao đổi lời xã giao 
thân thiện với đại đức Udāyi rồi ra đi.  
 

3. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy được hoan hỷ đã thốt ra lời hoan hỷ rằng: - 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thật là cao quý khi sống ở trong khu rừng như 
thế này! Ngài đại đức Udāyi thật là cao quý khi sống ở trong khu rừng như 
thế này!” Khi được nói như thế, người nữ Bà-la-môn ấy đã nói với người Bà-
la-môn ấy điều này: - “Sự cao quý của vị ấy là do đâu? Ông đã vuốt ve các 
phần thân thể của tôi ra sao thì Sa-môn Udāyi cũng đã vuốt ve các phần thân 
thể của tôi y như thế.” 




