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TASSUDDĀNAṂ 
 

 Dasekaratti māso ca - dhovanañca paṭiggaho,  
 aññātakañca1 uddissa - ubhinnaṃ dūtakena ca.  

 
 Kosiyā suddhadvebhāgā - chabbassāni nisīdanaṃ,  
 dve ca lomāni uggaṇhe - ubho nānappakārakā.  

 
 Dve ca pattāni bhesajjaṃ - vassikā dānapañcamaṃ,  
 sāmaṃ vāyāpanacceko - sāsaṅkaṃ saṅghikena cā ti.  
 

Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā.  
 

--ooOoo-- 
 

 
1. 5. PĀCITTIYAKAṆḌO  

 
5. 1. 

 
1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 

sampajānamusāvāde pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Hatthakaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā hatthako sakyaputto titthiyehi saddhiṃ 
sallapanto avajānitvā paṭijāni paṭijānitvā avajāni, 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―  
 
 

2. Omasavāde pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  

 
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū pesalehi bhikkhūhi 

saddhiṃ bhaṇḍentā2 pesale bhikkhū omasiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 aññātaṃ tañca - Ma.       2 bhaṇḍantā - Ma, Syā.  
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Mười ngày, một đêm, và một tháng, việc giặt (y cũ), và việc thọ lãnh 
(y), không phải là thân quyến, đã được dành riêng, của cả hai điều, và bởi 
người sứ giả.  
 

Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, tấm lót ngồi, hai điều về 
lông cừu, về việc nhận lấy, cả hai dưới nhiều hình thức.  
 

Hai điều về bình bát, dược phẩm, thuộc mùa mưa, việc lấy lại (y) là thứ 
năm, tự mình, việc bảo dệt, (y) đặc biệt, sự nguy hiểm, và thuộc về hội 
chúng.  
 

Dứt ba mươi điều nissaggiya pācittiya. 
 

--ooOoo-- 
 
 

1. 5. CHƯƠNG PĀCITTIYA:  
 

5. 1.  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pācittiya về việc cố tình nói dối đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến Hatthaka con trai dòng Sakya.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, Hatthaka con trai dòng Sakya trong khi 
nói chuyện với những người ngoại đạo đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa 
nhận rồi phủ nhận.  
 

– 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)―  
 
 

2. Điều pācittiya về nói lời mắng nhiếc đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi cãi 
cọ với các tỳ khưu hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
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3. Bhikkhupesuññe pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ bhaṇḍana-
jātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ upasaṃhariṃsu, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

 
4. Anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vācentassa pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū upāsake padaso dhammaṃ 
vācesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

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

 
5. Anupasampannena uttariṃ dvirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappentassa 

pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Āḷaviyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū anupasampannena 
sahaseyyaṃ kappesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti  
 

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

 
6. Mātugāmena sahaseyyaṃ kappentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 

Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ anuruddhaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā anuruddho mātugāmena sahaseyyaṃ 
kappesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
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3. Điều pācittiya về việc đâm thọc các tỳ khưu đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tạo ra sự 

đâm thọc giữa các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, 
đang có sự tranh luận.  

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

―(như trên)―  
 

 
4. Điều pācittiya đến vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo 

từng câu đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã dạy các cư 

sĩ đọc Pháp theo từng câu. 
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

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

 
5. Điều pācittiya đến vị nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc 

trên quá hai ba đêm đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Āḷavī.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã nằm chung chỗ ngụ 

với người chưa tu lên bậc trên.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

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

 
6. Điều pācittiya đến vị nằm chung chỗ ngụ 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 Anuruddha.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Anuruddha đã nằm chung chỗ 

ngụ với người nữ.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều lông cừu.1 ―(như trên)―  

                                                   
1 Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu (ND).  
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7. Mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ desentassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī mātugāmassa dhammaṃ desesi, 

tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, dve anupaññattiyo.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: padaso 

dhamme ―pe―  
 
 

8. Anupasampannassa uttarimanussadhammaṃ bhūtaṃ ārocentassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Vaggumudātīriye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Vaggumudātīriyā bhikkhū gihīnaṃ 

aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

9. Bhikkhussa duṭṭhullāpattiṃ anupasampannassa ārocentassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhussa duṭṭhullāpattiṃ 

anupasampannassa ārocesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

10. Paṭhaviṃ khaṇantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Āḷaviyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āḷavike bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āḷavikā bhikkhū paṭhaviṃ khaṇiṃsu, tasmiṃ 

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

Musāvādavaggo paṭhamo.  
 

***** 
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7. Điều pācittiya đến vị thuyết Pháp đến người nữ hơn năm hay sáu câu 
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 thuyết Pháp đến người 

nữ quá năm hay sáu câu.  
– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều Pháp theo từng câu.1 ―(như trên)―  

 
8. Điều pācittiya đến vị tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến 

người chưa tu lên bậc trên đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Vesāli.  

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

khen ngợi pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ.  
– 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, 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. ―(như 
trên)―  

 
9. Điều pācittiya đến vị công bố tội xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên 

bậc trên đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã công bố tội 

xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
10. Điều pācittiya đến vị đào đất đã được quy định tại đâu? – Đã được 

quy định tại thành Āḷavī.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở Āḷavī.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Āḷavī đã đào đất.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

Phẩm Nói Dối là thứ nhất. 
 

***** 

                                                   
1 Có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không 
do thân (ND). 
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5. 2. 
 

1. Bhūtagāmapātavyatāya pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Āḷaviyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āḷavike bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āḷavikā bhikkhū rukkhaṃ chindiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

2. Aññavādake vihesake pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Kosambiyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā channo saṅghamajjhe āpattiyā 
anuyuñjiyamāno aññena aññaṃ1 paṭicari, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

3. Ujjhāpanake khīyanake pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Rājagahe 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Mettiyabhummajake bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ 
dabbaṃ mallaputtaṃ bhikkhū ujjhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

4. Saṅghikaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā bhisiṃ vā kocchaṃ vā ajjhokāse 
santharitvā anuddharitvā anāpucchā pakkamantassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ 
ajjhokāse santharitvā anuddharitvā anāpucchā pakkamiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  

                                                   
1 aññenaññaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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5. 2.  
 

1. Điều pācittiya về việc phá hoại sự sống của thảo mộc đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Āḷavī.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở Āḷavī.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Āḷavī đã chặt cây.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 
 

2. Điều pācittiya về việc nói tránh né, về việc gây khó khăn 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 khi đang được xác định 
tội ở giữa hội chúng đã phản kháng cách này hoặc cách khác.  
 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 
 

3. Điều pācittiya về việc phàn nàn, về việc phê phán đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha.  
 

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã phàn nàn với các tỳ khưu về đại đức Dabba Mallaputta.  
 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 
 

4. Điều pācittiya đến vị sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc 
gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và ra đi không 
thông báo đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi trải ra vật nằm 
ngồi thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và đã ra đi không 
thông báo.  
 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
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5. Saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā anuddharitvā anāpucchā 
pakkamantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sattarasavaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sattarasavaggiyā bhikkhū saṅghike vihāre seyyaṃ 
santharitvā anuddharitvā anāpucchā pakkamiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  
 
 

6. Saṅghike vihāre jānaṃ pubbūpagataṃ bhikkhuṃ anupakhajja seyyaṃ 
kappentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū there bhikkhū anupakhajja 
seyyaṃ kappesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

7. Bhikkhuṃ kupitena anattamanena saṅghikā vihārā nikkaḍḍhantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā 
bhikkhuṃ saṅghikā vihārā nikkaḍḍhiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

8. Saṅghike vihāre uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ vā 
pīṭhaṃ vā abhinisīdantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu saṅghike vihāre 
uparivehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 
kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti 
na vācato. ―pe―  
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5. Điều pācittiya đến vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về 
hội chúng, rồi không thu dọn, và ra đi không thông báo đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi 
trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không thu dọn, và đã 
ra đi không thông báo.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
 
 

6. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn chen vào (chỗ) của vị tỳ khưu đã đến 
trước rồi nằm xuống ở trong trú xá thuộc về hội chúng đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chen vào 
(chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống.  
 

– Có một điều quy định.  
 

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

7. Điều pācittiya đến vị vì nổi giận, bất bình rồi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi 
trú xá thuộc về hội chúng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 
bình đã lôi kéo các vị tỳ khưu ra khỏi trú xá của hội chúng.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 
 

8. Điều pācittiya đến vị ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân 
tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã ngồi lên một cách vội 
vã trên chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của 
hội chúng.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
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9. Dvattipariyāye1 adhiṭṭhahitvā tatuttariṃ adhiṭṭhahantassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Kosambiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ channaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā channo katapariyositaṃ vihāraṃ 
punappunaṃ chādāpesi, punappunaṃ limpāpesi. Atibhāriko vihāro paripaṭi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

10. Jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Āḷaviyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āḷavike bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āḷavikā bhikkhū jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ 
tiṇampi mattikampi siñciṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Bhūtagāmavaggo dutiyo.  
 

***** 
 

5. 3.  
 

1. Asammatena bhikkhuniyo ovadantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū asammatā bhikkhuniyo 
ovadiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

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

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

2. Atthaṅgate suriye bhikkhuniyo ovadantassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ cullapanthakaṃ2 ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā cullapanthako atthaṅgate suriye 
bhikkhuniyo ovadi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  

                                                   
1 dvittipariyāye - Syā, PTS.  2 cūḷapanthakaṃ - Ma, Syā; cūlapanthakaṃ - PTS. 
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9. Điều pācittiya đến vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái 
hai ba lớp lại quyết định vượt quá mức ấy 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 khi trú xá đã được làm 

hoàn tất lại cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tô trét thêm ở tường nhiều 
lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống.  

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

―(như trên)―  
 
 

10. Điều pācittiya đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn tưới lên cỏ hoặc 
đất sét 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 dầu biết nước có 

sinh vật đã tưới lên cỏ và đất sét.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 
 

***** 
 

5. 3.  
 

1. Điều pācittiya đến vị chưa được chỉ định mà giáo giới các tỳ khưu ni đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chưa được chỉ 
định đã giáo giới các tỳ khưu ni.  
 

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.  
 

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

2. Điều pācittiya đến vị giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Cullapanthaka đã giáo giới các 
tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn.  
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Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: padaso 
dhamme ―pe―  
 
 

3. Bhikkhunūpassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sakkesu paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunūpassayaṃ 
upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  
 
 

4. Āmisahetu bhikkhū bhikkhuniyo ovadantī ti bhaṇantassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū āmisahetu bhikkhū 
bhikkhuniyo ovadantī ti bhaṇiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

5. Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dentassa pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā 
cīvaraṃ adāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

6. Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbentassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ 
sibbesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
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– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu. ―(như trên)―  

 
3. Điều pācittiya đến vị sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới 

các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ Sakka.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến 
ni viện rồi đã giáo giới các tỳ khưu ni.  
 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  

 
4. Điều pācittiya đến vị phát ngôn rằng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ 

khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc’ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã phát ngôn 
rằng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc.’  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

 
5. Điều pācittiya đến vị cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã 

được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã cho y đến vị tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến.  
 

– 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: 
―(như trên)―  

 
6. Điều pācittiya đến vị may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến 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 may y cho vị tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến.  
 

– 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. Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ 

saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

8. Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāmaṃ abhirūhantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ 

saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

9. Jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjantassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Devadattaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Devadatto jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ 

piṇḍapātaṃ bhuñji,1 tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

10. Bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappentassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya 

raho nisajjaṃ kappesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

Ovādavaggo tatiyo.  
 

***** 

                                                   
1 paribhuñji - PTS. 
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7. Điều pācittiya đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỳ khưu ni đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước 

rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có 

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

 
8. Điều pācittiya đến vị hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ 

khưu ni đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước 

rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
9. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn thọ thực thức ăn được tỳ khưu ni 

môi giới cho 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 dầu biết đã thọ thực thức ăn 

được tỳ khưu ni môi giới cho.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 

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

 
10. Điều pācittiya đến vị cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi 

kín đáo 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 cùng với tỳ khưu ni một 

nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo.  
– 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)―  
 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 
 

***** 
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5. 4.  
 

1. Tatuttariṃ āvasathapiṇḍaṃ bhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū anuvasitvā āvasathapiṇḍaṃ 
bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
 
 

2. Gaṇabhojane pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Devadattaṃ ārabbha.  

 

Kismiṃ vatthusmin ti? Devadatto sapariso kulesu viññāpetvā viññāpetvā 
bhuñji, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, satta anupaññattiyo.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
 
 

3. Paramparabhojane pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū aññatra nimantitā aññatra 
bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, catasso1 anupaññattiyo.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  
 
 

4. Dvattipattapūre2 pūve paṭiggahetvā tatuttariṃ paṭigaṇhantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū na mattaṃ jānitvā 
paṭiggahesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 tisso - Syā, PTS.     2 dvittipattapūre - Syā, PTS.  
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5. 4.  
 

1. Điều pācittiya đến vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau khi tiếp 
tục trú ngụ, đã thọ dụng vật thực ở phước xá.  
 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

 
2. Điều pācittiya trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm 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 cùng với tùy tùng đã liên tục 
yêu cầu các gia đình rồi thọ thực.  
 

– Có một điều quy định, có bảy điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

 
3. Điều pācittiya trong trường hợp vật thực thỉnh sau 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 được thỉnh mời nơi này 
đã thọ thực ở nơi khác.  
 

– Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  

 
4. Điều pācittiya đến vị sau khi đã thọ lãnh đầy hai hoặc ba bình bát bánh 

ngọt lại thọ lãnh quá mức ấy đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh không biết 
chừng mực.  
 

– 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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5. Bhuttāvinā pavāritena anatirittaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
bhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū bhuttāvino1 pavāritā aññatra 
bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  
 
 

6. Bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena khādanīyena vā 
bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavārentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ 
pavāritaṃ anatirittena bhojanīyena abhihaṭṭhuṃ pavāresi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

7. Vikāle khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjantassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sattarasavaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sattarasavaggiyā bhikkhū vikāle bhojanaṃ 
bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
 
 

8. Sannidhikārakaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhuñjantassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ belaṭṭhisīsaṃ2 ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā belaṭṭhisīso sannidhikārakaṃ bhojanaṃ 
bhuñji, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe― 

                                                   
1 bhuttāvī - Ma, Syā, PTS.  2 belaṭṭhasīsaṃ - Ma, PTS; velaṭṭhasīsaṃ - Syā.  
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5. Điều pācittiya đến vị thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) 
lại thọ thực vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu khi thọ thực xong và đã 
từ chối (vật thực dâng thêm) đã thọ thực (thêm) ở nơi khác.  
 

– Có một điều quy định, có điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  

 
6. Điều pācittiya đến vị yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối 

(vật thực dâng thêm) nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải 
là thức ăn thừa đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã thỉnh cầu vị tỳ khưu đã 
thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không 
phải là thức ăn còn thừa.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

 
7. Điều pācittiya đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào 

lúc sái thời đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Rājagaha.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã thọ 
dụng vật thực vào lúc sái thời.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

 
8. Điều pācittiya đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã 

được tích trữ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  
 

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Belaṭṭhisīsa đã thọ dụng vật 
thực đã được tích trữ.  
 

– Có một điều quy định.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
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9. Paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjantassa pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū paṇītabhojanāni attano 

atthāya viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

 
10. Adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharantassa pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu adinnaṃ mukhadvāraṃ 

āhāraṃ āhāresi,1 tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

eḷakalomake ―pe―  
 

Bhojanavaggo catuttho.  
 

***** 
 

5. 5.  
 

1. Aceḷakassa vā paribbājakassa vā paribbajikāya vā sahatthā khādanīyaṃ 
vā bhojanīyaṃ vā dentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ ānandaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā ānando aññatarissā paribbājikāya ekaṃ 

maññamāno dve pūve adāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi2 samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

eḷakalomake ―pe―  
 
 

 
2. Bhikkhuṃ ‘ehāvuso gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisissāmā ’ti 

tassa dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto bhikkhuṃ ‘ehāvuso 

gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā ’ti tassa adāpetvā uyyojesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 āhari - Ma; āharesi - Syā.      2 tīhi - Sīmu 1, 2. 



Tạng Luật - Tập Yếu 1            Đại Phân Tích 

 61

9. Điều pācittiya đến vị yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu 
của bản thân rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu các 

loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
10. Điều pācittiya đến vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng đã được 

quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Vesāli.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã đưa thức ăn chưa được 

bố thí vào miệng.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

Phẩm Vật Thực là thứ tư. 
 

***** 
 

5. 5.  
 

1. Điều pācittiya đến vị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến 
đạo sĩ lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Vesāli.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Ānanda.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Ānanda đã cho nữ du sĩ ngoại 

đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

 
2. Điều pācittiya đến vị (nói với) vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. 

Chúng ta sẽ vào làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo bố thí hoặc bảo 
đừng bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya.  

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
(nói với) vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ vào làng để khất 
thực,’ sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi.  

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

―(như trên)―  
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3. Sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappentassa pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto sabhojane kule 
anupakhajja nisajjaṃ kappesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

4. Mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappentassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena 
saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

5. Mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nissajjaṃ kappentassa 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena 
saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

6. Nimantitena sabhattena santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ vā 
pacchābhattaṃ vā1 kulesu cārittaṃ āpajjantassa pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Rājagahe paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto nimantito sabhatto 
samāno purebhattampi pacchābhattampi kulesu cārittaṃ āpajji, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, catasso anupaññattiyo.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  

                                                   
1 purebhattaṃ pacchābhattaṃ - Ma, PTS. 
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3. Điều pācittiya đến vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống.  
 

– 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)―  

 
4. Điều pācittiya đến vị cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 

được che khuất đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất.  
 

– 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)―  

 
5. Điều pācittiya đến vị cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi 

kín đáo đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo.  
 

– 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)―  

 
6. Điều pācittiya đến vị, khi đã được thỉnh mời khi đã có bữa trai phạn, 

còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mà không thông báo 
cho vị tỳ khưu hiện diện đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Rājagaha.  
 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya.  
 

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya, 
khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đến các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn.  
 

– Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm.  
 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
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7. Tatuttariṃ1 bhesajjaṃ viññāpentassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sakkesu paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū mahānāmena sakkena 

ajjanho bhante āgamethā ti vuccamānā nāgamesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.2  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
8. Uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gacchantassa pācittiyaṃ kattha paññattan 

ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ senaṃ dassanāya 

agamaṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

eḷakalomake ―pe―  
 

 
9. Atirekatirattaṃ senāya vasantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 

Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū atirekatirattaṃ senāya 

vasiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

eḷakaḷomake ―pe―  
 

 
10. Uyyodhikaṃ gacchantassa pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 

Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū uyyodhikaṃ agamaṃsu, 

tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

eḷakalomake ―pe―  
 

Aceḷakavaggo pañcamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 tatuttari - Ma; taduttariṃ - Syā, PTS.  2 ekā paññatti ekā anuppaññatti - Syā. 
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7. Điều pācittiya đến vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn 
(thỉnh cầu) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ Sakka.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi được 

Mahānāma dòng Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm 
nay’ đã không chờ đợi.  

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

―(như trên)―  
 
 

8. Điều pācittiya đến vị đi để xem quân đội động binh đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem 

quân đội động binh.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 
 

9. Điều pācittiya đến vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cư ngụ 

trong binh đội quá ba đêm.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 
 

10. Điều pācittiya đến vị đi đến nơi tập trận đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến nơi 

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

(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm.  
 

***** 




