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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.” 
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4. Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khīyati vipāceti: “Alajjino ime samaṇā 
sakyaputtiyā dussīlā musāvādino. Ime hi nāma dhammacārino samacārino 
brahmacārino saccavādino sīlavanto kalyāṇadhammā paṭijānissanti. Natthi 
imesaṃ sāmaññaṃ, natthi imesaṃ brahmaññaṃ. Naṭṭhaṃ imesaṃ 
sāmaññaṃ, naṭṭhaṃ imesaṃ brahmaññaṃ. Kuto imesaṃ sāmaññaṃ, kuto 
imesaṃ brahmaññaṃ? Apagatā ime sāmaññā, apagatā ime brahmaññā. 
Kathaṃ hi nāma samaṇo udāyī mama bhariyāya aṅgamaṅgāni 
parāmasissati? Na hi sakkā kulitthīhi kuladhītāhi kulakumārīhi kulasuṇhāhi 
kuladāsīhi ārāmaṃ vā vihāraṃ vā gantuṃ. Sace1 kulitthiyo kuladhītayo2 
kulakumāriyo kulasuṇhāyo kuladāsiyo ārāmaṃ vā vihāraṃ vā gaccheyyuṃ, 
tāpi samaṇā sakyaputtiyā dūseyyun ”ti.  
 
 
 

5. Assosuṃ kho bhikkhū tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa khīyantassa 
vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā udāyī mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ 
samāpajjissatī ”ti?  
 
 
 

6. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā āyasmantaṃ udāyiṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira tvaṃ udāyi 
mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ moghapurisa ananulomikaṃ 
appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ 
moghapurisa mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjissasi? Nanu 
mayā moghapurisa anekapariyāyena virāgāya dhammo desito no sarāgāya 
―pe― kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto. Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu otiṇṇo vipariṇatena cittena mātugāmena saddhiṃ 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajjeyya: hatthagāhaṃ vā veṇigāhaṃ vā 
aññatarassa vā aññatarassa vā aṅgassa parāmasanaṃ, saṅghādiseso ”ti.  
 
 

7. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū ’ti.  
 

Otiṇṇo nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.  
  

                                                   
1 sace hi - Syā.     2 kuladhītaro - Ma; kuladhītāyo - Syā, Sīmu, PTS. 
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4. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các 
Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các 
vị này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Vì sao Sa-môn Udāyi 
lại vuốt ve các phần thân thể của vợ ta? Không thể để cho các người đàn bà 
gia đình danh giá, các tiểu thơ gia đình danh giá, các thiếu nữ gia đình danh 
giá, các cô dâu gia đình danh giá, các nữ tỳ gia đình danh giá đi đến tu viện 
hoặc trú xá. Nếu các người đàn bà gia đình danh giá, các tiểu thơ gia đình 
danh giá, các thiếu nữ gia đình danh giá, các cô dâu gia đình danh giá, các nữ 
tỳ gia đình danh giá đi đến tu viện hoặc trú xá, các Sa-môn Thích tử có thể 
làm nhục họ nữa!”  
 

5. Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại thực hiện việc xúc chạm thân thể với người 
nữ?”  
 

6. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 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 Udāyi rằng: - “Này Udāyi, nghe nói ngươi thực hiện việc 
xúc chạm thân thể với người nữ, 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, vì sao ngươi lại thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ vậy? 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, ―(như trên)― 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, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ là sự nắm lấy tay, hoặc sự nắm lấy búi tóc, 
hoặc sự vuốt ve bất cứ bộ phận nào thì tội saṅghādisesa.”  
 
 

7. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 
 

Tỳ khưu ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 
 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đắm. 
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Vipariṇatan ’ti rattampi cittaṃ vipariṇataṃ, duṭṭhampi cittaṃ 
vipariṇataṃ, mūḷhampi cittaṃ vipariṇataṃ. Api ca rattaṃ cittaṃ imasmiṃ 
atthe adhippetaṃ vipariṇatan ’ti.  
 

Mātugāmo nāma manussitthī, na yakkhī, na petī, na tiracchānagatā, 
antamaso tadahujātāpi dārikā, pageva mahattarī.1  
 

Saddhin ’ti ekato.  
 

Kāyasaṃsaggaṃ samāpajjeyyā ’ti ajjhācāro vuccati.  
 

Hattho nāma kapparaṃ upādāya yāva agganakhā.  
 

Veṇī nāma suddhakesā vā suttamissā vā mālamissā vā hiraññamissā vā 
suvaṇṇamissā vā muttāmissā vā maṇimissā vā.  
 

Aṅgaṃ nāma hatthañca veṇiñca ṭhapetvā avasesaṃ aṅgaṃ nāma.  
 

 

8. Āmasanā parāmasanā omasanā ummasanā olaṅghanā ullaṅghanā 
ākaḍḍhanā patikaḍḍhanā abhiniggaṇhanā abhinippīḷanā gahaṇaṃ 
chupanaṃ.  
 

Āmasanā nāma āmaṭṭhamattā.  
 

Parāmasanā nāma itocito ca sañcopanā.  
 

Omasanā nāma heṭṭhā oropanā.  
 

Ummasanā nāma uddhaṃ uccāraṇā.  
 

Olaṅghanā nāma heṭṭhā onamanā.  
 

Ullaṅghanā nāma uddhaṃ uccāraṇā.  
 

Ākaḍḍhanā nāma āviñjanā.2  
 

Patikaḍḍhanā nāma patipanāmanā.  
 

Abhiniggaṇhanā nāma aṅgaṃ gahetvā nippīḷanā.3  
 

Abhinippīḷanā nāma kenaci saha nippīḷanā.  
 

Gahaṇaṃ nāma gahitamattaṃ.  
 

Chupanaṃ nāma phuṭṭhamattaṃ.  
 

Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  

                                                   
1 mahantatarī - Syā.                      2 āviñchanā - Ma.  3 niggaṇhanā - PTS. 
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Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) ‘bị thay đổi’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 
 

Với: cùng chung. 
 

Thực hiện việc xúc chạm thân thể: được gọi là sự vi phạm. 
 

Tay nghĩa là tính từ cùi chỏ cho đến các đầu móng tay. 
 

Búi tóc nghĩa là tóc thuần túy, hoặc là (tóc) có trộn lẫn chỉ sợi, hoặc là có 
trộn lẫn tràng hoa, hoặc là có trộn lẫn bạc, hoặc là có trộn lẫn vàng, hoặc có 
trộn lẫn ngọc trai, hoặc có trộn lẫn ngọc ma-ni. 
 

Bộ phận nghĩa là ngoại trừ tay và búi tóc, phần còn lại gọi là bộ phận.  
 
 

8. Sự sờ vào, sự vuốt ve, sự vuốt xuống, sự vuốt lên, sự uốn xuống, sự 
nâng lên, sự kéo vào, sự đẩy ra, sự giữ lại, sự ôm chặt, sự nắm lấy, sự chạm 
vào. 
 

Sự sờ vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 
 

Sự vuốt ve nghĩa là sự vuốt ve từ chỗ này qua chỗ khác. 
 

Sự vuốt xuống nghĩa là vuốt xuống phía dưới. 
 

Sự vuốt lên nghĩa là vuốt lên phía trên. 
 

Sự uốn xuống nghĩa là nghiêng về phía dưới. 
 

Sự nâng lên nghĩa là hướng lên phía trên. 
 

Sự kéo vào nghĩa là sự lôi tới. 
 

Sự đẩy ra nghĩa là sự đưa về lại. 
 

Sự giữ lại nghĩa là sự siết chặt lại sau khi nắm lấy bộ phận (thân thể). 
 

Sự ôm chặt nghĩa là sự siết chặt lại cùng với bất cứ ai. 
 

Sự nắm lấy nghĩa là việc được nắm lấy. 
 

Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 
 

Tội saṅghādisesa: ―nt― cũng vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
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1. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena 
kāyaṃ āmasati parāmasati omasati ummasati olaṅgheti ullaṅgheti ākaḍḍhati 
patikaḍḍhati abhiniggaṇhāti abhinippīḷeti gaṇhāti chupati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 
 

2. Itthī ca hoti, vematiko sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena 
kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti thullaccayassa. 
Itthī ca hoti, paṇḍakasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena kāyaṃ 
āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti thullaccayassa. Itthī ca 
hoti, purisasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena kāyaṃ āmasati 
parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti thullaccayassa. Itthī ca hoti, 
tiracchānagatasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena kāyaṃ 
āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti thullaccayassa.  
 

 
3. Paṇḍako ca hoti, paṇḍakasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ paṇḍakassa 

kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
thullaccayassa.  
 

 
Paṇḍako ca hoti, vematiko sāratto ca, bhikkhu ca naṃ paṇḍakassa kāyena 

kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dukkaṭassa.  
 

 
Paṇḍako ca hoti, purisasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ paṇḍakassa 

kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dukkaṭassa.  
 

 
Paṇḍako ca hoti, tiracchānagatasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 

paṇḍakassa kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

 
Paṇḍako ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ paṇḍakassa 

kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dukkaṭassa.  
 

 
4. Puriso ca hoti, purisasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ purisassa 

kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dukkaṭassa. 
Puriso ca hoti, vematiko ―pe― Puriso ca hoti, tiracchānagatasaññī ―pe― 
Puriso ca hoti, itthisaññī ―pe― Puriso ca hoti, paṇḍakasaññī sāratto ca, 
bhikkhu ca naṃ purisassa kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dukkaṭassa.  
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, 
ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm tội saṅghādisesa. 
 
 

2. Là người nữ, có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. Là người nữ, (lầm) tưởng là người vô 
căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm 
vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
thullaccaya. Là người nữ, (lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ 
khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người 
nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. Là người nữ, (lầm) 
tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― 
nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội thullaccaya. 
 

3. Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. 
 

Là người vô căn, có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Là người vô căn, (lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Là người vô căn, (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Là người vô căn, (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
 

4. Là người nam, nhận biết là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người nam ấy 
bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. Là người nam, có sự hoài 
nghi ―(như trên)― Là người nam, (lầm) tưởng là loài thú ―(như trên)― Là 
người nam, (lầm) tưởng là người nữ ―(như trên)― Là người nam, (lầm) 
tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như 
trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người nam ấy bằng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
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5. Tiracchānagato ca hoti, tiracchānagatasaññī sāratto ca, bhikkhu ca 
naṃ tiracchānagatassa kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dukkaṭassa. Tiracchānagato ca hoti, vematiko ―pe― 
Tiracchānagato ca hoti, itthisaññī ―pe― Tiracchānagato ca hoti, 
paṇḍakasaññī ―pe― Tiracchānagato ca hoti, purisasaññī sāratto ca, bhikkhu 
ca naṃ tiracchānagatassa kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Ekamūlakaṃ.  
  
  

1. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, 
āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.  
 
 
 
 
 

2. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ vematiko sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, 
āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.  
 
 
 
 
 

3. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ paṇḍakasaññī ―pe― purisasaññī ―pe― 
tiracchānagatasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ itthīnaṃ kāyena 
kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ 
thullaccayānaṃ.  
 
 
 
 
 

4. Dve paṇḍakā, dvinnaṃ paṇḍakānaṃ paṇḍakasaññī sāratto ca, bhikkhu 
ca naṃ dvinnaṃ paṇḍakānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― 
gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.  
 
 
 
 
 

5. Dve paṇḍakā, dvinnaṃ paṇḍakānaṃ vematiko ―pe― purisasaññī 
―pe― tiracchānagatasaññī ―pe― itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ paṇḍakānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
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5. Là loài thú, nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của loài thú ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. Là loài thú, có sự hoài nghi ―(như trên)― 
Là loài thú, (lầm) tưởng là người nữ ―(như trên)― Là loài thú, (lầm) tưởng 
là người vô căn ―(như trên)― Là loài thú, (lầm) tưởng là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của loài thú ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Phần một nhân tố.  
 
 

1. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của hai 
người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội saṅghādisesa. 
 
 
 
 
 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị tỳ 
khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của hai 
người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội thullaccaya. 
 
 
 
 

3. Hai người nữ, đối với hai người nữ (lầm) tưởng là người vô căn ―(như 
trên)― (lầm) tưởng là người nam, ―(như trên)― (lầm) tưởng là loài thú và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của hai người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccaya. 
 
 
 
 

4. Hai người vô căn, đối với hai người vô căn nhận biết là người vô căn và 
bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào 
thân thể của hai người vô căn ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccaya. 
 
 
 
 

5. Hai người vô căn, đối với hai người vô căn có sự hoài nghi ―(như 
trên)― (lầm) tưởng là người nam ―(như trên)―(lầm) tưởng là loài thú 
―(như trên)― (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của hai người vô căn ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. 
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6. Dve purisā, dvinnaṃ purisānaṃ purisasaññī sāratto ca, bhikkhu ca 
naṃ dvinnaṃ purisānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

 
7. Dve purisā, dvinnaṃ purisānaṃ vematiko ―pe― tiracchānagatasaññī 

―pe― itthisaññī ―pe― paṇḍakasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ 
purisānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

 
8. Dve tiracchānagatā, dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ tiracchānagatasaññī 

sāratto ca, bhikkhu ca naṃ dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ kāyena kāyaṃ 
āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

 
9. Dve tiracchānagatā, dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ vematiko ―pe― 

itthisaññī ―pe― paṇḍakasaññī ―pe― purisasaññī sāratto ca, bhikkhu ca 
naṃ dvinnaṃ tiracchānagatānaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― 
gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

 
10. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 

ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

 
11. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ vematiko sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 

ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
thullaccayena dukkaṭassa.  
 

 
12. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ paṇḍakasaññī sāratto ca, bhikkhu ca 

naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmati ―pe― gaṇhāti chupati, 
āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ.  
 

 
13. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ purisasaññī sāratto ca, bhikkhu naṃ 

ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
thullaccayena dukkaṭassa.  
 

 
14. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ tiracchānagatasaññī sāratto ca, 

bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti thullaccayena dukkaṭassa.  
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6. Hai người nam, đối với hai người nam nhận biết là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của hai người nam ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. 

 
7. Hai người nam, đối với hai người nam có sự hoài nghi ―(như trên)― 

(lầm) tưởng là loài thú ―(như trên)― (lầm) tưởng là người nữ ―(như trên)― 
(lầm) tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như 
trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của hai người nam ấy bằng thân thể (của 
vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. 

 
8. Hai con thú, đối với hai con thú nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị 

tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của hai 
con thú ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. 

 
9. Hai con thú, đối với hai con thú có sự hoài nghi ―(như trên)― (lầm) 

tưởng là người nữ ―(như trên)― (lầm) tưởng là người vô căn ―(như trên)― 
(lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như 
trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của hai con thú ấy bằng thân thể (của vị 
ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. 

 
10. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 

khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. 

 
11. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai có sự hoài nghi và bị khởi 

dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể 
của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa với tội 
thullaccaya. 

 
12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người vô căn 

và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
thullaccaya. 

 
13. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nam và 

bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa 
với tội thullaccaya. 

 
14. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là loài thú và bị 

khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa với tội 
thullaccaya. 
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15. Itthī ca puriso ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 
 
 

16. Itthī ca puriso ca, ubhinnaṃ vematiko ―pe― paṇḍakasaññī ―pe― 
purisasaññī ―pe― tiracchānagatasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
thullaccayena dukkaṭassa.  
 
 
 

17. Itthī ca tiracchānagato ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca 
naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 
 
 

18. Itthī ca tiracchānagato ca, ubhinnaṃ vematiko ―pe― paṇḍakasaññī 
―pe― purisasaññī ―pe― tiracchānagatasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
thullaccayena dukkaṭassa.  
 
 
 

19. Paṇḍako ca puriso ca, ubhinnaṃ paṇḍakasaññī sāratto ca, bhikkhu ca 
naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, 
āpatti thullaccayena dukkaṭassa.  
 
 
 

20. Paṇḍako ca puriso ca, ubhinnaṃ vematiko ―pe― purisasaññī ―pe― 
tiracchānagatasaññī ―pe― itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ 
kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ.  
 
 
 

21. Paṇḍako ca tiracchānagato ca, ubhinnaṃ paṇḍakasaññī sāratto ca, 
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti thullaccayena dukkaṭassa.  
 
 
 

22. Paṇḍako ca tiracchānagato ca, ubhinnaṃ vematiko ―pe― purisasaññī 
―pe― tiracchānagatasaññī ―pe― itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
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15. Người nữ và người nam, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. 

 
16. Người nữ và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi ―(như trên)― 

(lầm) tưởng là người vô căn ―(như trên)― (lầm) tưởng là người nam ―(như 
trên)― (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa với tội thullaccaya. 

 
17. Người nữ và loài thú, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi 

dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể 
của cả hai (người và thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa 
với tội saṅghādisesa. 

 
18. Người nữ và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi ―(như trên)― 

(lầm) tưởng là người vô căn ―(như trên)― (lầm) tưởng là người nam ―(như 
trên)― (lầm) tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa với tội thullaccaya. 

 
19. Người vô căn và người nam, đối với cả hai (lầm) tưởng là người vô căn 

và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa 
với tội thullaccaya. 

 
20. Người vô căn và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi ―(như 

trên)― (lầm) tưởng là người nam ―(như trên)― (lầm) tưởng là loài thú 
―(như trên)― (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt 
ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai người ấy bằng thân 
thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. 

 
21. Người vô căn và loài thú, đối với cả hai (lầm) tưởng là người vô căn và 

bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào 
thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
dukkaṭa với tội thullaccaya. 

 
22. Người vô căn và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi ―(như trên)― 

(lầm) tưởng là người nam ―(như trên)― (lầm) tưởng là loài thú ―(như 
trên)― (lầm) tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, 
―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và thú) ấy bằng 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa.  
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23. Puriso ca tiracchānagato ca, ubhinnaṃ purisasaññī sāratto ca, 
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 
 
 

24. Puriso ca tiracchānagato ca, ubhinnaṃ vematiko ―pe― 
tiracchānagatasaññī ―pe― itthisaññī ―pe― paṇḍakasaññī sāratto ca, 
bhikkhu ca naṃ ubhinnaṃ kāyena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Dumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

1. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā kāyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
thullaccayassa. ―pe―  
 
 

2. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati ―pe― 
gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ. ―pe―  
 
 

3. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti thullaccayena dukkaṭassa. ―pe―  
 
 

4. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, āpatti 
thullaccayassa. ―pe―  
 
 

5. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― 
gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ. ―pe―  
 
 

6. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti thullaccayena dukkaṭassa. ―pe―  
 
 

7. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti 
chupati, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
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23. Người nam và loài thú, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nam và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai (người và thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội 
dukkaṭa. 
 

24. Người nam và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi và bị khởi dục, 
―(như trên)― (lầm) tưởng là loài thú, ―(như trên)― (lầm) tưởng là người 
nữ, ―(như trên)― (lầm) tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ 
vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của cả hai (người và 
thú) ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. 
 

Dứt phần hai nhân tố.  
 
 

1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của người nữ ấy bằng vật 
được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. ―(như 
trên)―  
 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể 
của hai người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm 
hai tội thullaccaya. ―(như trên)―  
 

3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân 
thể của cả hai người ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkaṭa với tội thullaccaya. ―(như trên)―  
 

4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
người nữ ấy bằng thân thể (vị ấy) thì phạm tội thullaccaya. ―(như trên)―  
 

5. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của hai người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm 
hai tội thullaccaya. ―(như trên)―  
 

6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật 
được gắn liền với thân thể của cả hai người ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkaṭa với tội thullaccaya. ―(như trên)―  
 

7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, 
vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm tội 
dukkaṭa. ―(như trên)―  
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8. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati 
―pe― gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

9. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati ―pe― 
gaṇhāti chupati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

10. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 

11. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

12. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

13. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 

14. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

15. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

16. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 

17. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

18. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Bhikkhupeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.  
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8. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật 
được gắn liền với thân thể của hai người nữ ấy bằng vật được gắn liền với 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa.  
 

9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật 
được gắn liền với thân thể của cả hai người ấy bằng vật được gắn liền với 
thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  
 

10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng thân thể (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
―(như trên)― 
 

11. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng thân thể 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ấy bằng thân thể (của 
vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì 
phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

14. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng vật được gắn 
liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

15. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vào vật ném ra của cả hai người ấy bằng vật được 
gắn liền với thân thể (của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng vật ném ra (của vị ấy) thì phạm tội dukkaṭa. 
―(như trên)― 
 

17. Hai người nữ, đối với hai người nữ (ấy) nhận biết là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ấy bằng vật ném ra 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

18. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ấy bằng vật ném ra 
(của vị ấy) thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)― 
 

Dứt phần giản lược về vị tỳ khưu.  
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1. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, itthī ca naṃ bhikkhussa kāyena 
kāyaṃ āmasati parāmasati omasati ummasati olaṅgheti ullaṅgheti ākaḍḍhati 
patikaḍḍhati abhiniggaṇhāti abhinippīḷeti gaṇhāti chupati, sevanādhippāyo 
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti saṅghādisesassa. ―pe―  
 
 

2. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, itthiyo ca naṃ 
bhikkhussa kāyena kāyaṃ āmasanti parāmasanti omasanti ummasanti 
olaṅghenti ullaṅghenti ākaḍḍhanti patikaḍḍhanti abhiniggaṇhanti 
abhinippīḷenti gaṇhanti chupanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ 
paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ ―pe―  
 
 

3. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, ubho ca naṃ 
bhikkhussa kāyena kāyaṃ āmasanti parāmasanti ―pe― gaṇhanti chupanti, 
sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa ―pe―  
 
 

4. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, itthī ca naṃ bhikkhussa kāyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati ―pe― gaṇhāti chupati, 
sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti 
thullaccayassa. ―pe―  
 
 

5. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, itthiyo ca naṃ 
bhikkhussa kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti ―pe― gaṇhanti 
chupanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti 
dvinnaṃ thullaccayānaṃ. ―pe―  
 
 

6. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, ubho ca naṃ 
bhikkhussa kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti ―pe― gaṇhanti 
chupanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti 
thullaccayena dukkaṭassa ―pe―  
 
 

7. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, itthī ca naṃ bhikkhussa 
kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati parāmasati―pe― gaṇhāti chupati, 
sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti thullaccayassa 
―pe―  
 
 

8. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, itthiyo ca naṃ 
bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasanti parāmasanti ―pe― gaṇhanti 
chupanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti 
dvinnaṃ thullaccayānaṃ. ―pe―  
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, kéo vào, đẩy ra, giữ lại, 
ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của cô 
ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân và biết được sự xúc 
chạm thì phạm tội saṅghādisesa. ―(như trên)―  
 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, vuốt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, 
kéo vào, đẩy ra, giữ lại, ôm chặt, nắm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu 
ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng 
thân và biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội saṅghādisesa. ―(như trên)―  
 

3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi 
ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. ―(như trên)―  
 

4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng vật 
được gắn liền với thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra 
sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội thullaccaya. ―(như 
trên)―  
 

5. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm hai 
tội thullaccaya. ―(như trên)―  
 

6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào thân thể 
của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkaṭa với tội thullaccaya. ―(như trên)―  
 

7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 
vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra 
sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội thullaccaya. ―(như 
trên)―  
 

8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm hai 
tội thullaccaya. ―(như trên)―  
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9. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, ubho ca naṃ 
bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasanti parāmasanti ―pe― gaṇhanti 
chupanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti 
thullaccayena dukkaṭassa ―pe―  
 

 
10. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, itthī ca naṃ bhikkhussa 

kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati parāmasati―pe― gaṇhāti 
chupati, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti 
dukkaṭassa. ―pe―  
 

 
11. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, itthiyo ca naṃ 

bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti 
―pe― gaṇhanti chupanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ 
paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 

 
12. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, ubho ca naṃ 

bhikkhussa kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti parāmasanti 
―pe― gaṇhanti chupanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ 
paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 

 
13. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, itthī ca naṃ bhikkhussa 

nissaggiyena kāyaṃ āmasati, sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ 
paṭivijānāti, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 

 
14. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, itthiyo ca naṃ 

bhikkhussa nissaggiyena kāyaṃ āmasanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati 
phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 

 
15. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, ubho ca naṃ 

bhikkhussa nissaggiyena kāyaṃ āmasanti, sevanādhippāyo kāyena vāyamati 
phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 

 
16. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, itthī ca naṃ bhikkhussa 

nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, sevanādhippāyo kāyena vāyamati 
phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
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9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có 
ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkaṭa với tội thullaccaya. ―(như trên)―  

 
10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, 

vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của 
vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý 
muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkaṭa. ―(như trên)―  

 
11. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 

dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể 
(của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự 
xúc chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  

 
12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 

khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, ―(như trên)― nắm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thể của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể 
(của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự 
xúc chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  

 
13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 

ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp 
ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkaṭa. 
―(như trên)―  

 
14. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 

dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  

 
15. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 

khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng thân thể (của họ); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  

 
16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 

ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền với thân thể (của cô ấy); 
(nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm tội dukkaṭa. ―(như trên)―  
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17. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, itthiyo ca naṃ 
bhikkhussa nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti, sevanādhippāyo 
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

18. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, ubho ca naṃ 
bhikkhussa nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasanti, sevanādhippāyo 
kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

19. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, itthī ca naṃ bhikkhussa 
nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati, sevanādhippāyo kāyena vāyamati na ca 
phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 
 

20. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, itthiyo ca naṃ 
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasanti, sevanādhippāyo kāyena 
vāyamati, na ca phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

21. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, ubho ca naṃ 
bhikkhussa nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasanti, sevanādhippāyo kāyena 
vāyamati phassaṃ paṭivijānāti, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

22. Sevanādhippāyo kāyena vāyamati phassaṃ paṭivijānāti āpatti 
saṅghādisesassa. Sevanādhippāyo kāyena vāyamati na ca phassaṃ 
paṭivijānāti, āpatti dukkaṭassa. Sevanādhippāyo na ca kāyena vāyamati 
phassaṃ paṭivijānāti, anāpatti. Sevanādhippāyo na ca kāyena vāyamati na ca 
phassaṃ paṭivijānāti, anāpatti. Mokkhādhippāyo na ca kāyena vāyamati 
phassaṃ paṭivijānāti, anāpatti. Mokkhādhippāyo na ca kāyena vāyamati 
phassaṃ paṭivijānāti, anāpatti. Mokkhādhippāyo na ca kāyena vāyamati 
phassaṃ paṭivijānāti, anāpatti. Mokkhādhippāyo na ca kāyena vāyamati na 
ca phassaṃ paṭivijānāti, anāpatti.  
 
 
 

23. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, asādiyantassa, 
ummattakassa, khittacittassa, vedanaṭṭassa,1 ādikammikassā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 
  

                                                   
1 vedanāṭṭassa - Ma. 
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17. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền 
với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  
 

18. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật được gắn liền 
với thân thể (của họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  
 

19. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật ném ra (của cô ấy); (nếu) vị ấy có ý muốn 
đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì phạm tội 
dukkaṭa. ―(như trên)―  
 

20. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật ném ra (của 
họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  
 

21. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị tỳ khưu ấy bằng vật ném ra (của 
họ); (nếu) vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì phạm hai tội dukkaṭa. ―(như trên)―  
 

22. Vị có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm 
thì phạm tội saṅghādisesa. Vị có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân, 
(nhưng) không biết được sự xúc chạm thì phạm tội dukkaṭa. Vị có ý muốn 
đáp ứng, (nhưng) không ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì vô 
tội. Vị có ý muốn đáp ứng, (nhưng) không ra sức bằng thân, và không biết 
được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, rồi ra sức bằng thân, và 
biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, rồi ra sức bằng thân, 
(nhưng) không biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý muốn thoát ra, 
(nhưng) không ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý 
muốn thoát ra, (nhưng) không ra sức bằng thân, và không biết được sự xúc 
chạm thì vô tội. 
 

23. Vị không cố ý, khi (tâm) không ghi nhận,1 vị không biết, vị không 
thích thú, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Khi (tâm) không ghi nhận (asatiyā = bị thất niệm): Vị ấy bị bận rộn về việc khác nên không 
biết rằng: ‘Ta chạm vào người nữ.’ Trong lúc không biết như thế, như trong khi co duỗi tay 
chân, v.v... vị có sự đụng chạm thì vô tội (VinA. iii, 541).  
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VINĪTAVATTHU  

 
UDDĀNAGĀTHĀ 

 
 Mātā dhītā ca bhaginī ca jāyā yakkhī ca paṇḍako,  
 suttā matā tiracchānā dārudhītalikāya ca.  

 
 Sampīḷe saṅkamo maggo rukkho nāvā ca rajju ca,  
 daṇḍo pattaṃ panāmesi vande vāyāmi nacchupeti.  

 
 

1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu mātuyā mātupemena 
āmasi. Tassa kukkuccaṃ ahosi: ―pe― Kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ 
āpattiṃ āpanno ’ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (1)  
 

2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dhītuyā dhītupemena 
āmasi ―pe― bhaginiyā bhaginipemena āmasi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (2-3)  
 

3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu purāṇadutiyikāya 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ 
bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. (4)  
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu yakkhiyā kāyasaṃsaggaṃ 
samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (5)  
 

5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇḍakassa 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (6)  
 

6. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu suttitthiyā 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ 
bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. (7)  
 

7. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu matitthiyā 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (8)  
 

8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiracchānagatitthiyā 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (9)  
 

9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dārudhītalikāya 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (10)  
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 
 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 
 

Người mẹ, người con gái, chị (em) gái, và người vợ, nữ Dạ-xoa, người vô 
căn, người nữ đang ngủ, đã chết, thú cái, và con búp bê gỗ. 
 

Khi bị áp bức, xe hàng, đường đi, thân cây, chiếc thuyền, và sợi dây, cây 
gậy, vị dùng bình bát đẩy, khi đảnh lễ, ra sức nhưng chưa đụng. 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sờ vào người mẹ do lòng thương mến 
mẹ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― Phải chăng ta đã phạm tội 
saṅghādisesa?” Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (1) 
 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sờ vào người con gái ruột do lòng 
thương mến con gái. ―(như trên)― sờ vào người chị (em) gái do lòng thương 
mến chị (em) gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (2-3) 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người vợ cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (4) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với nữ Dạ-xoa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không 
phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (5) 
 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (6) 
 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đang ngủ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (7) 
 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (8) 
 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với loài thú cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (9) 
 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với con búp bê gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (10)  
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10. Tena kho pana samayena sambahulā itthiyo aññataraṃ bhikkhuṃ 
sampīḷetvā bāhāparamparāya nesuṃ.1 Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Sādiyi 
tvaṃ bhikkhū ”ti. “Nāhaṃ bhagavā sādiyin ”ti. “Anāpatti bhikkhu 
asādiyantassā ”ti. (11)  
 

11. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā abhirūḷhaṃ 
saṅkamaṃ sāratto sañcālesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (12)  
 

12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiṃ paṭipathe passitvā 
sāratto aṃsakūṭena pahāraṃ adāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ 
tvaṃ bhikkhū āpanno saṅghādisesan ”ti. (13)  
 

13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā abhirūḷhaṃ 
rukkhaṃ sāratto sañcālesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (14)  
 

14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā abhirūḷhaṃ nāvaṃ 
sāratto sañcālesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (15)  
 

15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā gahitaṃ rajjuṃ 
sāratto āviñji.2 Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (16)  
 

16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā gahitaṃ daṇḍaṃ 
sāratto āviñji.2 Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (17)  
 

17. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto itthiṃ pattena 
panāmesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (18)  
 

18. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiyā vandantiyā sāratto 
pādaṃ uccāresi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu 
āpanno saṅghādisesan ”ti. (19)  
 

19. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu itthiṃ gahessāmī ’ti 
vāyamitvā na chupi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (20)  
 

Kāyasaṃsaggasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.3  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ānesuṃ - Ma.  2 āviñchi - Ma. 3 kāyasaṃsaggasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ - Ma.  
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10. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người đàn bà đã áp bức vị tỳ khưu nọ và tay 
nắm tay dẫn đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi 
có thích thú không?” - “Bạch Thế Tôn, con không thích thú.” - “Này tỳ khưu, 
vị không thích thú thì vô tội.” (11) 
 

11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc 
xe hàng có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (12) 
 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nhìn thấy người đàn bà ở lối đi 
ngược chiều đã bị khởi dục rồi dùng bả vai thúc vào (cô ấy). Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (13) 
 

13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động thân 
cây có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (14) 
 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc 
thuyền có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (15) 
 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã lôi sợi dây thừng 
đang được người đàn bà nắm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (16) 
 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã lôi cây gậy đang 
được người đàn bà nắm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (17) 
 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục và đã dùng bình bát đẩy 
người đàn bà. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (18) 
 

18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi người đàn bà đang đảnh lễ1 
bị khởi dục nên đã đưa bàn chân lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (19) 
 

19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Ta sẽ nắm lấy người 
đàn bà” rồi đã ra sức nhưng chưa chạm đến. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội 
dukkaṭa.” (20) 
 

Dứt điều học về việc xúc chạm thân thể. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Trường hợp người nữ có ý muốn nắm lấy bàn chân rồi đảnh lễ thì vị tỳ khưu nên ngăn lại, 
hoặc hai bàn chân nên được che đậy, hoặc bất động. Vị không lay động, nếu tâm có ưng 
thuận thì cũng không phạm tội (VinA. iii, 546). 




