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VINAYAPIṬAKE 
 

PARIVĀRAPĀḶI 
PAṬHAMO BHĀGO 

 
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 

 
***** 

 

MAHĀVIBHAṄGO 
 

1. KATTHAPAÑÑATTIVĀRO 
 

1. 1. PĀRĀJIKAKAṆḌO 
 
Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 

paṭhamaṃ pārājikaṃ kattha paññattaṃ, kaṃ ārabbha, kismiṃ vatthusmiṃ, 
atthi tattha paññatti, anupaññatti,1 anuppannapaññatti, sabbattha paññatti, 
padesapaññatti, sādhāraṇapaññatti, asādhāraṇapaññatti, ekatopaññatti, 
ubhatopaññatti, pañcannaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha 
pariyāpannaṃ, katamena uddesena uddesaṃ āgacchati, catunnaṃ 
vipattīnaṃ katamā vipatti, sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo 
āpattikkhandho, channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti, catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ 
samathānaṃ katīhi samathehi sammati, ko tattha vinayo, ko tattha 
abhivinayo, kiṃ tattha pātimokkhaṃ, kiṃ tattha adhipātimokkhaṃ, kā 
vipatti, kā sampatti, kā paṭipatti, kati atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamaṃ 
pārājikaṃ paññattaṃ, ke sikkhanti, ke sikkhitasikkhā, kattha ṭhitaṃ, ke 
dhārenti, kassa vacanaṃ, kenābhatan ti?  

 
1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 

paṭhamaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ.  

 
Kaṃ ārabbhā ti? Sudinnaṃ kalandaputtaṃ ārabbha.  

 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sudinno kalandaputto purāṇadutiyikāya 

methunaṃ dhammaṃ paṭisevi,2 tasmiṃ vatthusmiṃ.  

 
Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññattī ti? Ekā paññatti, 

dve anupaññattiyo, anuppannapaññatti tasmiṃ natthi.  

 
Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti.  

                                                   
1 anuppaññatti - Syā.        2 patisevi - Pu.  
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TẠNG LUẬT  
 

TẬP YẾU  
TẬP MỘT 

 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

 
***** 

 

ĐẠI PHÂN TÍCH 
 

1. PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU:  
 

1. 1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA:  
 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika thứ nhất đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? 
Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy 
định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, 
(hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và 
tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? Là điều quy định cho một (hội 
chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? 
(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm 
cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha? Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng 
nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? Thuộc về nhóm tội nào trong 
bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh 
tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp (tranh tụng)? Ở đấy, điều 
gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thắng Luật? Ở đấy, điều gì gọi là giới bổn 
Pātimokkha? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng thượng giới bổn Pātimokkha? Điều 
gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều gì là sự thực hành? Điều 
pārājika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những 
ai học tập (điều ấy)? Những ai có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) 
được tồn tại ở đâu? Những ai duy trì (điều ấy)? Là lời dạy của ai? Do ai 
truyền đạt lại?  

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika thứ nhất đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại Vesāli.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến Sudinna con trai của Kalanda.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, Sudinna Kalandaputta đã thực hiện việc 

đôi lứa với người vợ cũ.  
Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 

việc) chưa xảy ra không? – Ở đấy, có một điều quy định, có hai điều quy định 
thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra.  

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
– Là điều quy định cho tất cả mọi nơi.  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1         Mahāvibhaṅgo 

 4

Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Sādhāraṇapaññatti.  
 

Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ubhatopaññatti.  
 

Pañcannaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannan 
ti? Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ.  
 

Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatī ti? Dutiyena uddesena uddesaṃ 
āgacchati.  
 

Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattī ti? Sīlavipatti.  
 

Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho ti? 
Pārājikāpattikkhandho.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? 
Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti, kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.  
 

Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇan ti? Āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatī ti? Dvīhi samathehi 
sammati: sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca.  
 

Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo ti? Paññatti vinayo, vibhatti 
abhiviniyo.  
 

Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhan ti? Paññatti 
pātimokkhaṃ, vibhatti adhipātimokkhaṃ.  
 

Kā vipattī ti? Asaṃvaro vipatti.  
 

Kā sampattī ti? Saṃvaro sampatti.  
 

Kā paṭipattī ti? Na evarūpaṃ karissāmī ti yāvajīvaṃ āpāṇakoṭikaṃ 
samādāya sikkhati sikkhāpadesu.  
 

Kati atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamaṃ pārājikaṃ paññattan ti? 
Dasa atthavase paṭicca bhagavatā paṭhamaṃ pārājikaṃ paññattaṃ: 
saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya, dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ 
niggahāya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, diṭṭhadhammikānaṃ 
āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya, 
appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, saddhammaṭṭhitiyā, 
vinayānuggahāya.  
 

Ke sikkhantī ti? Sekhā1 ca puthujjanakalyāṇakā ca sikkhanti.  
 

Ke sikkhitasikkhā ti? Arahanto sikkhitasikkhā.  
 

Kattha ṭhitan ti? Sikkhākāmesu ṭhitaṃ  
 

Ke dhārentī ti? Yesaṃ vattati te dhārenti.  
 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa.  

                                                   
1 sekkhā - Ma, Syā. 
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Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? – Là điều quy định chung.  

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? – Là điều quy định cho cả hai.  

(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 
năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha?  

– Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu.  
Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng với 

phần đọc tụng thứ nhì.  
Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? – Là sự hư hỏng về giới.  
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? – Thuộc về nhóm tội 

pārājika.  
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

– Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu.  

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? – Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội.  

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? – Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? – Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bổn Pātimokkha? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pātimokkha? – Sự quy định gọi là giới bổn Pātimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Pātimokkha.  

Điều gì là sự phạm tội? – Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 
Điều gì là sự thành tựu? – Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 
Điều gì là sự thực hành? – ‘Tôi sẽ không làm việc như thế,’ sau khi thọ trì 

vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng.  
Điều pārājika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi 

ích? – Điều pārājika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật.  

Những ai học tập (điều ấy)? – Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? – Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? – Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? – Những vị nào rành rẽ,[*]1 những vị ấy duy trì.  
Là lời dạy của ai? – Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 

Đẳng Giác. 

                                                   
1 [*] Dịch theo Chú Giải, xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 397. 
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Kenābhatan ti? Paramparābhataṃ.1  
 

i.  Upāli dāsako ceva soṇako siggavo tathā,  
moggaliputtena2 pañcamā ete jambusirivhaye.  

 

ii.  Tato mahindo iṭṭhiyo3 uttiyo ceva sambalo,4 
bhaddanāmo ca paṇḍito,  
ete nāgā mahāpaññā jambudīpā idhāgatā.  

 

iii.  Vinayaṃ te vācayiṃsu piṭakaṃ tambapaṇṇiyā,  
nikāye pañca vācesuṃ satta ceva pakaraṇe.  

 

iv.  Tato ariṭṭho medhāvī tissadatto ca paṇḍito, 
visārado kāḷasumano thero ca dīghanāmako,  
dīghasumano ca paṇḍito.  

 

v.  Punadeva kāḷasumano nāgatthero ca buddharakkhito,  
tissatthero ca medhāvī devatthero ca paṇḍito.  

 

vi.  Punadeva5 sumano medhāvī vinaye ca visārado,  
bahussuto cūḷanāgo gajo va duppadhaṃsiyo.  

 

vii.  Dhammapālitanāmo ca rohaṇo6 sādhupūjito,  
tassa sisso mahāpañño khemanāmo tipeṭako,7  
dīpe tārakarājāva paññāya atirocatha.8  

 

viii. Upatisso ca medhāvī phussadevo9 mahākathī, 
punadeva sumano medhāvī pupphanāmo10 bahussuto.  

 

ix.  Mahākathī mahāsīvo11 piṭake sabbattha kovido,  
punadeva upāli medhāvī vinaye ca visārado.  

 

x.  Mahānāgo mahāpañño saddhammavaṃsakovido,  
punadeva abhayo medhāvī piṭake sabbattha kovido.  

 

xi.  Tissatthero ca medhāvī vinaye ca visārado,  
tassa sisso mahāpañño pupphanāmo12 bahussuto,  
sāsanaṃ anurakkhanto jambudīpe patiṭṭhito.  

 

xii.  Cūḷābhayo ca medhāvī vinaye ca visārado,  
tissatthero ca medhāvī saddhammavaṃsakovido.  

 

xiii. Phussadevo ca13 medhāvī vinaye ca visārado,  
sīvatthero ca14 medhāvī vinaye sabbattha kovido.  

 

xiv. Ete nāgā mahāpaññā vinayaññū maggakovidā,  
vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ piṭakaṃ tambapaṇṇiyā ti.  

                                                   
1 paramparābhaṭaṃ - Syā.      6 rohaṇe - Ma, Syā, PTS.  11 mahāsivo - Ma. 
2 moggalīputtena - Syā.       7 tipeṭakī - Syā, PTS.  12 pussanāmo - Syā.  
3 iṭṭiyo - Ma, Syā, PTS, Sīmu.      8 atirocati - Syā.  13 cūḷadevo ca - Ma, PTS. 
4 uttiyo sambalo tathā - Ma, PTS.     9 pussadevo - Syā.       cūḷādevo ca - Syā. 
5 punareva - Syā, PTS, Pu.       10 phussanāmo - Sīmu. 14 sivatthero - Ma. 
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Do ai truyền đạt lại? – Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 
 

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

ii. Từ nơi ấy, vị Mahinda,[*] và vị Iṭṭhiya, vị Uttiya, luôn cả vị Sambala, 
và bậc thông thái tên Bhadda, các vị hàng đầu ấy có tuệ vĩ đại từ hòn đảo 
Jambu đã đi đến nơi đây.  
 

iii. Các vị ấy đã giảng dạy Tạng Luật ở Tambapaṇṇi.1 Các vị ấy đã 
giảng dạy năm bộ Nikāya và bảy bộ Vi Diệu Pháp.  
 

iv. Sau đó, vị Ariṭṭha thông minh, và vị Tissadatta thông thái, vị 
Kāḷasumana có lòng tự tin, và vị trưởng lão tên Dīgha, và vị Dīghasumana 
thông thái.  
 

v. Thêm nữa, là vị Kāḷasumana, trưởng lão Nāga và vị Buddha-
rakkhita, và vị trưởng lão Tissa thông minh, và vị trưởng lão Deva thông 
thái.  
 

vi. Thêm nữa là vị Sumana thông minh và nắm vững về Luật. Vị 
Cūḷanāga nghe nhiều học rộng, khó công kích giống như con voi vậy.  
 

vii. Và vị tên Dhammapālita ở xứ Rohaṇa đã được tôn vinh trọng thể. 
Đệ tử của người có tên Khema là vị đại tuệ, là bậc thông Tam Tạng đã sáng 
ngời ở trên đảo như chúa của các vì sao nhờ vào trí tuệ.  
 

viii. Và vị Upatissa thông minh, vị Phussadeva là đại Pháp sư. Thêm 
nữa là vị Sumana thông minh, vị có tên Puppha nghe nhiều học rộng.  
 

ix. Vị Mahāsīva là đại Pháp sư, rành rẽ về mọi vấn đề trong Tam Tạng. 
Thêm nữa là vị Upāli thông minh và nắm vững về Luật.  
 

x. Vị Mahānāga là bậc đại tuệ, rành rẽ về truyền thống của Chánh Pháp. 
Thêm nữa là vị Abhaya thông minh, rành rẽ về mọi vấn đề trong Tam 
Tạng.  
 

xi. Và trưởng lão Tissa thông minh, và nắm vững về Luật. Đệ tử của 
người có tên Puppha là bậc đại tuệ, nghe nhiều học rộng, trong khi hộ trì 
Giáo Pháp đã thiết lập vững vàng ở hòn đảo Jambu.  
 

xii. Và vị Cūḷābhaya thông minh, nắm vững về Luật. Và vị trưởng lão 
Tissa thông minh, rành rẽ về truyền thống của Chánh Pháp.  
 

xiii. Và vị Phussadeva thông minh, và nắm vững về Luật. Và vị trưởng 
lão Sīva thông minh, rành rẽ về mọi vấn đề về Luật.  
 

xiv. Những vị hàng đầu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tambapaṇṇi.  

                                                   
1 Tức là đảo Tích Lan (Ceylon), nay là nước Sri Lanka (ND).  
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2. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
dutiyaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Dhaniyo kumbhakāraputto rañño dārūni 

adinnāni1 ādiyi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.2  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? 3 Tīhi 

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

3. Tatiyaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū aññamaññaṃ jīvitā 

voropesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.2  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti?3 Tīhi 

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

4. Catutthaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Vaggumudātīriye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthumin ti? Vaggumudātīriyā bhikkhū gihīnaṃ aññamaññassa 

uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.2  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? 3 Tīhi 

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

Cattāro pārājikā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

 Methunādinnadānañca manussaviggahuttari,  
 pārājikāni cattāri chejjavatthu asaṃsayā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 adinnaṃ - Ma.           3 katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti - Syā potthake na dissate. 
2 ekā paññatti ekā anupaññatti natthi anuppannapaññatti - Syā.  
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2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika thứ nhì đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Rājagaha.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ gốm.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, Dhaniya con trai người thợ gốm đã lấy 

các cây gỗ của đức vua là những vật chưa được cho.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

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

3. Điều pārājika thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Vesāli.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đoạt lấy mạng sống 

lẫn nhau.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

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

4. Điều pārājika thứ tư đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Vesāli.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā đã 

khen ngợi về pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm,. 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

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

Dứt bốn điều pārājika. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Bốn điều pārājika là: việc đôi lứa, và vật chưa được cho, việc đoạt 
(mạng sống) của con người, và pháp thượng nhân, sự việc nên được chia 
chẽ, không còn nghi ngờ.  
 

--ooOoo-- 
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1. 2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌO  
 

Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
upakkamitvā asuciṃ mocentassa saṅghādiseso kattha paññatto, kaṃ 
ārabbha, kismiṃ vatthusmiṃ, atthi tattha paññatti, anupaññatti 
anuppannapaññatti, sabbatthapaññatti padesapaññatti, sādhāraṇapaññatti 
asādhāraṇapaññatti, ekatopaññatti ubhatopaññatti, pañcannaṃ 
pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannaṃ, katamena 
uddesena uddesaṃ āgacchati, catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipatti, 
sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho, channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammati, ko tattha vinayo, ko tattha abhivinayo, kiṃ tattha 
pātimokkhaṃ, kiṃ tattha adhipātimokkhaṃ, kā vipatti, kā sampatti, kā 
paṭipatti, kati atthavase paṭicca bhagavatā upakkamitvā asuciṃ mocentassa 
saṅghādiseso paññatto, ke sikkhanti, sikkhitasikkhā, kattha ṭhitaṃ, ke 
dhārenti, kassa vacanaṃ, kenābhatan ti?  
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
upakkamitvā asuciṃ mocentassa saṅghādiseso kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ seyyasakaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā seyyasako hatthena upakkamitvā asuciṃ 
mocesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññattī ti? Ekā paññatti, 
ekā anupaññatti, anuppannapaññatti tasmiṃ natthi.  
 

Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti.  
 

Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Asādhāraṇapaññatti.  
 

Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ekatopaññatti.  
 

Pañcannaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannan 
ti? Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ.  
 

Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatī ti? Tatiyena uddesena uddesaṃ 
āgacchati.  
 

Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattī ti? Sīlavipatti.  
 

Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho ti? 
Saṅghādisesāpattikkhandho.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? 
Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti, kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.  
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1. 2. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:  
 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, 
có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là 
điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều 
quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? Là 
điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội 
chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? (Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được 
tính vào phần nào trong năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha? Được đưa 
ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự 
tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp (tranh tụng)? Ở đấy, điều gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thắng 
Luật? Ở đấy, điều gì gọi là giới bổn Pātimokkha? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pātimokkha? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành 
tựu? Điều gì là sự thực hành? Điều saṅghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất 
ra tinh dịch đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những ai học 
tập (điều ấy)? Những ai có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) được tồn 
tại ở đâu? Những ai duy trì (điều ấy)? Là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại?  

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Seyyasaka.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Seyyasaka đã gắng sức bằng tay 

và làm xuất ra tinh dịch.  
Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 

việc) chưa xảy ra không? – Ở đấy, có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra.  

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
– Là điều quy định cho tất cả mọi nơi.  

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? – Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu).  

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? – Là điều quy định cho một (hội chúng).  

(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 
năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha? – Được gồm chung vào phần mở 
đầu, được tính vào phần mở đầu.  

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ ba.  

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? – Là sự hư hỏng về giới.  
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? – Thuộc về nhóm tội 

saṅghādisesa.  
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

– Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu.  
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Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇan ti? Āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatī ti? Dvīhi samathehi 
sammati: sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca.  
 

Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo ti? Paññatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo.  
 

Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhan ti? Paññatti 
pātimokkhaṃ, vibhatti adhipātimokkhaṃ.  
 

Kā vipattī ti? Asaṃvaro vipatti.  
 

Kā sampattī ti? Saṃvaro sampatti.  
 

Kā paṭipattī ti? Na evarūpaṃ karissāmī ti yāvajīvaṃ āpāṇakoṭikaṃ 
samādāya sikkhati sikkhāpadesu.  
 

Kati atthavase paṭicca bhagavatā upakkamitvā asuciṃ mocentassa 
saṅghādiseso paññattan ti? Dasa atthavase paṭicca bhagavatā Upakkamitvā 
asuciṃ mocentassa saṅghādiseso paññatto: saṅghasuṭṭhutāya, 
saṅghaphāsutāya, dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ 
bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, 
samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya, appasannānaṃ pasādāya, 
pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya.  
 

Ke sikkhantī ti? Sekhā ca puthujjanakalyāṇakā ca sikkhanti.  
 

Ke sikkhitasikkhā ti? Arahanto sikkhitasikkhā.  
 

Kattha ṭhitan ti? Sikkhākāmesu ṭhitaṃ.  
 

Ke dhārentī ti? Yesaṃ vattati te dhārenti.  
 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa.  
 

Kenābhatan ti? Paramparābhataṃ. Upāli dāsako ceva ―pe― piṭakaṃ 
tambapaṇṇiyā ti.  
 

2. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantassa saṅghādiseso kattha 
paññatto ti? Sāvatthiṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī mātugāmena saddhiṃ 
kāyasaṃsaggaṃ samāpajji, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
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Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? – Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội.  
 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? – Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  
 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? – Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng Luật. 
 

Ở đấy điều gì gọi là giới bổn Pātimokkha? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pātimokkha? – Sự quy định gọi là giới bổn Pātimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Pātimokkha.  
 

Điều gì là sự phạm tội? – Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 
 

Điều gì là sự thành tựu? – Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 
 

Điều gì là sự thực hành? – ‘Tôi sẽ không làm việc như thế,’ sau khi thọ trì 
vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng.  
 

Điều saṅghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức 
Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? – Điều saṅghādisesa đến vị đã gắng 
sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật.  

Những ai học tập (điều ấy)? – Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? – Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? – Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? – Những vị nào rành rẽ, những vị ấy duy trì. 
Là lời dạy của ai? – Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 

Đẳng Giác. 
Do ai truyền đạt lại? – Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 

trưởng lão). Vị Upāli, luôn cả vị Dāsaka, ―(như trên)― Tạng Luật ở 
Tambapaṇṇi.  
 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thể với 
người nữ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đã thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. ―(như trên)― 
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3. Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsentassa saṅghādiseso kattha 
paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi 

obhāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

4. Mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsantassa 
saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī mātugāmassa santike 

attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ abhāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

5. Sañcarittaṃ samāpajjantassa saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Sāvatthiyaṃ paññatto.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī sañcarittaṃ samāpajji, tasmiṃ 

vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

6. Saññācikāya kuṭiṃ kārāpentassa saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Āḷaviyaṃ paññatto  

Kaṃ ārabbhā ti? Āḷavake1 bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āḷavakā bhikkhū saññācikāya kuṭiyo2 kārāpesuṃ, 

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

                                                   
1 āḷavike - Syā.         2 kutiṃ - Syā.  
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3. Điều saṅghādisesa đến vị nói với người nữ bằng những lời thô tục đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đã nói với người nữ bằng 

những lời thô tục.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 

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

 
4. Điều saṅghādisesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 

trong sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đã ca ngợi sự hầu hạ tình 

dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 

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

 
5. Điều saṅghādisesa đến vị tiến hành việc mai mối đã được quy định tại 

đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đã tiến hành việc mai 

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

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

 
6. Điều saṅghādisesa đến vị tự mình xin (vật liệu) rồi cho xây dựng cốc 

liêu đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Āḷavī.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở Āḷavī.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Āḷavī sau khi tự mình xin 

(vật liệu) rồi đã cho xây dựng các cốc liêu. 
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
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7. Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpentassa saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Kosambiyaṃ paññatto.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā channo vihāravatthuṃ sodhento 

aññataraṃ cetiyarukkhaṃ chedāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
8. Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsentassa 

saṅghādiseso kattha paññatto ti? Rājagahe paññatto.  
Kaṃ ārabbhā ti? Mettiyabhummajake bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ 

dabbaṃ mallaputtaṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  

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

 

 
9. Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ lesamattaṃ 

upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsentassa saṅghādiseso kattha 
paññatto ti? Rājagahe paññatto  

Kaṃ ārabbhā ti? Mettiyabhummajake1 bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ 

dabbaṃ mallaputtaṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ 
lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsesuṃ, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

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

 

 
10. Saṅghabhedakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso kattha paññatto ti? Rājagahe paññatto.  
Kaṃ ārabbhā ti? Devadattaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Devadatto samaggassa saṅghassa bhedāya 

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

ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

 
11. Bhedakānuvattakānaṃ2 bhikkhūnaṃ yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajjantānaṃ saṅghādiseso kattha paññatto ti? Rājagahe paññatto.  

                                                   
1 bhūmajake - Ma.    2 bhedānuvattakānaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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7. Điều saṅghādisesa đến vị cho xây dựng trú xá lớn đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại Kosambi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi cho dọn sạch 

khu đất của trú xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ vốn được dùng làm nơi 
thờ phượng.  

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

―(như trên)―  

 
8. Điều saṅghādisesa đến vị bôi nhọ tỳ khưu với tội pārājika không có 

nguyên cớ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 

Bhummajaka.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 

Bhummajaka đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với tội pārājika không có 
nguyên cớ.  

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

―(như trên)―  

 
9. Điều saṅghādisesa đến vị nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về 

cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka.  

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc tranh tụng 
có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội pārājika.  

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

―(như trên)―  

 
10. Điều saṅghādisesa đến vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng và không chịu dứt 

bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Rājagaha.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến Devadatta.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, Devadatta đã ra sức cho việc chia rẽ hội 

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

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

 
11. Điều saṅghādisesa đến các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo việc 

chia rẽ (hội chúng) và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha.  
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Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū devadattassa saṅghabhedāya 

parakkamantassa anuvattakā ahesuṃ vaggavādakā,1 tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

 
12. Dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso kattha paññatto ti? Kosambiyaṃ 
paññatto.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā channo bhikkhūhi sahadhammikaṃ 

vuccamāno attānaṃ avacanīyaṃ akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

 
13. Kuladūsakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ 
paññatto.  

Kaṃ ārabbhā ti? Assajipunabbasuke bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena 

pabbājanīyakammakatā bhikkhū chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā 
bhayagāmitā pāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

Terasa saṅghādisesā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

 Visaṭṭhi2 kāyasaṃsaggaṃ3 - duṭṭhullaṃ attakāmataṃ,4  
 sañcarittaṃ kuṭī ceva - vihāro ca amūlakaṃ.  

 
 Kañci5 desañca bhedo ca - tasseva6 anuvattakā,  
 dubbacaṃ kuladūsañca - saṅghādisesā terasā ”ti.  

 
--ooOoo--  

                                                   
1 vaggavādakā - iti saddo Syā na dissate.            4 attakāmañca - Ma, PTS, Sīmu 1, 2. 
2 vissaṭṭhi - Ma, Sīmu 2.             5 kiñci - Ma, Syā, PTS. 
3 kāyasaṃsaggo - Syā.              6 tatheva - Syā, PTS, Sīmu 1, 2. 
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Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu xu hướng theo 

Devadatta, là kẻ đang ra sức cho việc chia rẽ hội chúng, đã trở thành những 
kẻ chủ trương phe nhóm.  

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

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

12. Điều saṅghādisesa đến vị tỳ khưu khó dạy và không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
Kosambi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi được các vị tỳ 

khưu nói đúng theo Pháp đã tỏ ra ương ngạnh.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 

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

13. Điều saṅghādisesa đến vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình và không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka.  

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi đã nói xấu các tỳ 
khưu là có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, 
có sự thiên vị vì sợ hãi.  

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

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

Dứt mười ba điều saṅghādisesa. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Việc xuất ra (tinh dịch), sự xúc chạm thân thể, lời thô tục, nhục dục cho 
bản thân, việc mai mối, và luôn cả cốc liêu, trú xá, và không có nguyên cớ.  
 

Và điều nhỏ nhặt nào đó, và sự chia rẽ, những kẻ xu hướng theo chính 
vị ấy, vị khó khuyên bảo, và việc làm hư hỏng các gia đình, là mười ba điều 
saṅghādisesa.  
 

--ooOoo-- 
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