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1. 7. SEKHIYĀ  
7. 1. 

 
1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 

anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambantena nivāsentassa 
dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū puratopi pacchatopi 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambantena pārupantassa 

dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū puratopi pacchatopi 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
3. Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchantassa 

dukkaṭaṃ ―pe―  
Chabbaggiyā bhikkhu kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchiṃsu, tasmiṃ 

vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
4. Anādariyaṃ paṭicca kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdantassa 

dukkaṭaṃ ―pe―  
Chabbaggiyā bhikkhū kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdiṃsu, tasmiṃ 

vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
5. Anādariyaṃ paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kiḷāpentena antaraghare 

gacchantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
Chabbaggiyā bhikkhū hatthampi pādampi kīḷāpentā antaraghare 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe― 
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1. 7. CÁC ĐIỀU SEKHIYA:  
7. 1.  

 
1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thấy, điều dukkaṭa đến vị quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc 
phía sau do không có sự tôn trọng 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 quấn y 

(nội) để lòng thòng phía trước và phía sau.  
– 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)―  
 

2. Điều dukkaṭa đến vị trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước hoặc 
phía sau do không có sự tôn trọng 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 trùm y (vai 

trái) để lòng thòng phía trước và phía sau.  
– 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)―  
 

3. Điều dukkaṭa đến vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi đi ở nơi 
xóm nhà.  

– 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 dukkaṭa đến vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi ngồi ở nơi 
xóm nhà.  

– 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 dukkaṭa đến vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi đi 
ở nơi xóm nhà.  

– 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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 6. Anādariyaṃ paṭicca hatthaṃ vā pādaṃ vā kiḷāpentena antaraghare 
nisīdantassa dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū hatthampi pādampi kīḷāpentā antaraghare 
nisīdiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
7. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokentena antaraghare 

gacchantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
Chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā antaraghare gacchiṃsu, 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
8. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokentena antaraghare nisīdantassa 

dukkaṭaṃ ―pe―  
Chabbaggiyā bhikkhū tahaṃ tahaṃ olokentā antaraghare nisīdiṃsu, 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
9. Anādariyaṃ paṭicca ukkhittakāya antaraghare gacchantassa dukkaṭaṃ 

kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū ukkhittakāya antaraghare 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
10. Anādariyaṃ paṭicca ukkhittakāya antaraghare nisīdantassa dukkaṭaṃ 

kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū ukkhittakāya antaraghare 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

Parimaṇḍalavaggo paṭhamo.  
 

***** 
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6. Điều dukkaṭa đến vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi 
ngồi ở nơi xóm nhà.  

– 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)― 

 
7. Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do 

không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 

đi ở nơi xóm nhà.  
– 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)― 

 
8. Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do 

không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 

ngồi ở nơi xóm nhà.  
– 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)― 

 
9. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự 

tôn trọng 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 ở nơi 

xóm nhà với sự vén y lên.  
– 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)― 

 
10. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có 

sự tôn trọng 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 ngồi ở nơi 

xóm nhà với sự vén y lên.  
– 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 Tròn Đều là thứ nhất. 
 

***** 
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7. 2.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca ujjagghikāya antaraghare gacchantassa dukkaṭaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū mahāhasitaṃ hasantā 

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

ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

2. Anādariyaṃ paṭicca ujjagghikāya antaraghare nisīdantassa dukkaṭaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū mahāhasitaṃ hasantā 

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

ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontena antaraghare 
gacchantassa dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare 
gacchiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. ―pe―  
 

4. Anādariyaṃ paṭicca uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontena antaraghare 
nisīdantassa dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare 
nisīdiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. ―pe―  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare gacchantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū kāyappacālakaṃ antaraghare gacchiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe― ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

6. Anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

8. Anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
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7. 2.  
 

1. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có 
sự tôn trọng 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 ở nơi 

xóm nhà, cười tiếng cười lớn.  
– 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)―  
 

2. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không 
có sự tôn trọng 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 ngồi ở nơi 

xóm nhà, cười tiếng cười lớn.  
– 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)―  
 

3. Điều dukkaṭa đến vị trong khi đi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà, gây 
tiếng động ồn tiếng động lớn.―(như trên)―  
 

4. Điều dukkaṭa đến vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà, gây 
tiếng động ồn tiếng động lớn. ―(như trên)―  
 

5. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa thân. ―(như trên)― sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do 
thân và do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
 

6. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa thân. ―(như trên)―  
 

7. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa cánh tay. ―(như trên)―  
 

8. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa cánh tay. ―(như trên)―  
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9. Anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare gacchantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  

Chabbaggiyā bhikkhū sīsappacālakaṃ antaraghare gacchiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdantassa 
dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū sīsappacālakaṃ 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

Ujjagghikavaggo dutiyo.  
 

***** 
 

7. 3. 
 

1. Anādariyaṃ paṭicca khambhakatena antaraghare gacchantassa 
dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū khambhakatena 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

2. Anādariyaṃ paṭicca khambhakatena antaraghare nisīdantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhitena antaraghare gacchantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

4. Anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhitena antaraghare nisīdantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca ukkuṭikāya antaraghare gacchantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

6. Anādariyaṃ paṭicca pallatthikāya antaraghare nisīdantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  
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9. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa đầu. ―(như trên)―  
 

10. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do 
không có sự tôn trọng 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 ngồi ở nơi 

xóm nhà với sự đung đưa đầu.  
– 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 Cười Vang là thứ nhì. 
 

***** 
 

7. 3.  
 

1. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có 
sự tôn trọng 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 ở nơi 

xóm nhà với sự chống nạnh.  
– 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)―  
 

2. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

3. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

4. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có 
sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

5. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

6. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

7. Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
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8. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokentena piṇḍapātaṃ 
paṭiggaṇhantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca sūpaññeva bahuṃ paṭiggaṇhantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhantassa 
dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū anādariyaṃ paṭicca 

thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

Khambhakatavaggo tatiyo.  
 

***** 
 

7. 4.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū anādariyaṃ paṭicca 

asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

2. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokentena piṇḍapātaṃ 
bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ omasitvā1 piṇḍapātaṃ bhuñjantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  
 

4. Anādariyaṃ paṭicca sūpaññeva bahuṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca thūpakato2 omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjantassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  
 

6. Anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena 
paṭicchādentassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā byañjanaṃ vā agilāno attano atthāya 
viññāpetvā3 bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  

                                                   
1 omasantena - Syā.        2 thūpato - Syā. 
3 anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano atthāya viññāpetvā - Ma, PTS;  
   anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanaṃ vā attano atthāya viññāpetvā - Syā. 
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8. Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất 
thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

9. Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng 
―(như trên)―  
 

10. Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do 
không có sự tôn trọng 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 thọ lãnh đồ 

khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng.  
– 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 Chống Nạnh là thứ ba. 
 

***** 
 

7. 4.  
 

1. Điều dukkaṭa đến vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do 
không có sự tôn trọng 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 thọ dụng 

đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng.  
– 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)―  
 

2. Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất 
thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

3. Điều dukkaṭa đến vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ 
khất thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

4. Điều dukkaṭa đến vị thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng 
―(như trên)―  
 

5. Điều dukkaṭa đến vị vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

6. Điều dukkaṭa đến vị dùng cơm che lấp xúp và thức ăn do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

7. Điều dukkaṭa đến vị không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của 
bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
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Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

8. Anādariyaṃ paṭicca ujjhānasaññinā paresaṃ pattaṃ olokentassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

9. Anādariyaṃ paṭicca mahantaṃ kabalaṃ karontassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 
 

10. Anādariyaṃ paṭicca dīghaṃ ālopaṃ karontassa dukkaṭaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū anādariyaṃ paṭicca dīghaṃ 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

Piṇḍapātavaggo catuttho. 
 

***** 
 

7. 5.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca anāhaṭe kabale mukhadvāraṃ vivarantassa 
dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū anādariyaṃ paṭicca 

anāhaṭe kabale mukhadvāraṃ vivariṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhā ti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 

2. Anādariyaṃ paṭicca bhuñjamānena sabbaṃ hatthaṃ mukhe 
pakkhipantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 
 

3. Anādariyaṃ paṭicca sakabalena mukhena byāharantassa dukkaṭaṃ 
―pe― ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca vācato ca cittato ca 
samuṭṭhāti. ―pe―  
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– 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 và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. ―(như trên)―  

 
8. Điều dukkaṭa đến vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm 

lỗi do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
– 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)―  

 
9. Điều dukkaṭa đến vị làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng ―(như 

trên)―  

 
10. Điều dukkaṭa đến vị làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng 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 làm vắt 

cơm dài do không có sự tôn trọng.  
– 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 Đồ Ăn Khất Thực là thứ tư. 
 

***** 
 

7. 5. 
 

1. Điều dukkaṭa đến vị há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do 
không có sự tôn trọng 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 há miệng 

ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng.  
– 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)―  

 
2. Điều dukkaṭa đến vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do 

không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

 
3. Điều dukkaṭa đến vị nói khi miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng 

―(như trên)― sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, 
và do ý. ―(như trên)―  
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4. Anādariyaṃ paṭicca piṇḍukkhepakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe― 
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. 
―pe―  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca kabalāvacchedakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

6. Anādariyaṃ paṭicca avagaṇḍakārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca hatthaniddhunakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

8. Anādariyaṃ paṭicca sitthāvakārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca jivhānicchārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca capucapukārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

Kabalavaggo pañcamo.  
 

***** 
 

7. 6. 
 

1. Anādariyaṃ paṭicca surusurukārakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ kattha 
paññattan ti? Kosambiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū surusurukārakaṃ khīraṃ 

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

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  

 
2. Anādariyaṃ paṭicca hatthanillehakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  

 
3. Anādariyaṃ paṭicca pattanillehakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  

 
4. Anādariyaṃ paṭicca oṭṭhanillehakaṃ bhuñjantassa dukkaṭaṃ ―pe―  

 
5. Anādariyaṃ paṭicca sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggantassa 

dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Bhaggesu paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū sāmisena hatthena 

pānīyathālakaṃ paṭiggahesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. ―pe―  
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4. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một 
cách liên tục do không có sự tôn trọng ―(như trên)― sanh lên do một nguồn 
sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. ―(như trên)―  
 

5. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

6. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

7. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn 
trọng ―(như trên)―  
 

8. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn 
trọng ―(như trên)―  
 

9. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng 
―(như trên)―  
 

10. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 
 

***** 
 

7. 6.  
 

1. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn 
trọng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại Kosambi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã uống sữa có làm 

tiếng sột sột.  
– 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)―  
 

2. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng 
―(như trên)―  
 

3. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn 
trọng ―(như trên)―  
 

4. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng 
―(như trên)―  
 

5. Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức 
ăn do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại xứ Bhagga.  

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 tô nước 

uống bằng bàn tay có dính thức ăn. ―(như trên)―  
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6. Anādariyaṃ paṭicca sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare 
chaḍḍentassa dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Bhaggesu paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū sasitthakaṃ pattadhovanaṃ 

antaraghare chaḍḍesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. ―pe―  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca chattapāṇissa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha. ―pe―  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: vācato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato. ―pe― 
 

8. Anādariyaṃ paṭicca daṇḍapāṇissa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca satthapāṇissa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca āyudhapāṇissa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  

Surusuruvaggo chaṭṭho.  
 

***** 
 

7. 7.  
 

1. Anādariyaṃ paṭicca pādukārūḷhassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

2. Anādariyaṃ paṭicca upāhanārūḷhassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

3. Anādariyaṃ paṭicca yānagatassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

4. Anādariyaṃ paṭicca sayanagassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

5. Anādariyaṃ paṭicca pallatthikāya nisinnassa dhammaṃ desentassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  
 

6. Anādariyaṃ paṭicca veṭhitasīsassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
 

7. Anādariyaṃ paṭicca oguṇṭhitasīsassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ 
―pe―  
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6. Điều dukkaṭa đến vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà 
do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
xứ Bhagga.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đổ bỏ nước rửa bình 

bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

7. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng 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. ―(như 
trên)―  

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

8. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

9. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

10. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 
 

***** 
 

7. 7.  
 

1. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có mang giày do không có 
sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

2. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có mang dép do không có 
sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

3. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

4. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự 
tôn trọng ―(như trên)―  
 

5. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

6. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

7. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do 
không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
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8. Anādariyaṃ paṭicca chamāya nisīditvā āsane nisinnassa dhammaṃ 
desentassa dukkaṭaṃ ―pe―  

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca vācato ca cittato ca.1 ―pe―  
 

9. Anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa 
dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

10. Anādariyaṃ paṭicca ṭhitena nisinnassa dhammaṃ desentassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  
 

11. Anādariyaṃ paṭicca pacchato gacchantena purato gacchantassa 
dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

12. Anādariyaṃ paṭicca uppathena gacchantena pathena gacchantassa 
dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

13. Anādariyaṃ paṭicca ṭhitena uccāraṃ vā passāvaṃ vā karontassa 
dukkaṭaṃ ―pe―  

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

14. Anādariyaṃ paṭicca harite uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karontassa dukkaṭaṃ ―pe―  
 

15. Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karontassa dukkaṭaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū udake uccārampi 

passāvampi kheḷampi akaṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 

ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 

Pādukāvaggo sattamo. 
  

Pañcasattati sekhiyā niṭṭhitā.  
 

***** 
 
  

                                                   
1 vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato - Syā. 
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8. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi 
trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.1  
 

9. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người 
ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

10. Điều dukkaṭa đến vị đứng thuyết Pháp đến người đang ngồi do không 
có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

11. Điều dukkaṭa đến vị đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi ở 
phía trước do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

12. Điều dukkaṭa đến vị đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang 
đi giữa đường do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

13. Điều dukkaṭa đến vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn 
trọng ―(như trên)―  

– 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)―  
 

14. Điều dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây 
xanh do không có sự tôn trọng ―(như trên)―  
 

15. Điều dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng 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 đại tiện, 

tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước.  
– 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)―  
 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 
 

Dứt bảy mươi lăm điều sekhiya. 
 

***** 

                                                   
1 Tam Tạng Thái Lan ghi rằng: ‘... sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.’ 
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TASSUDDĀNAṂ  
 
1.  Parimaṇḍalaṃ paṭicchannaṃ - susaṃvutokkhittacakkhu ca,1  

ukkhittojjagghikā saddo - tayo ceva pacālanā.  
 
2.  Khambha-oguṇṭhitā2 ceva - kuṭi3 pallatthikāya ca,  

sakkaccaṃ pattasaññī ca - samasūpaṃ samatittikaṃ.  
 
3.  Sakkaccaṃ pattasaññī ca - sapadānaṃ samasūpakaṃ,  

thūpakato4 paṭicchannaṃ - viññattujjhānasaññitā.5  
 
4.  Na mahantaṃ maṇḍaladvāraṃ6 - sabbaṃ hatthaṃ7 na byāhare,  

ukkhepo chedanā gaṇḍo - dhunaṃ8 sitthāvakārakaṃ.  
  
5.  Jivhānicchārakañce va - capucapū surusurū,9  

hattho patto ca oṭṭho ca - sāmisaṃ sitthakena ca.  
 
6.  Chattapāṇissa saddhammaṃ - na desenti tathāgatā,  

evameva daṇḍapāṇissa - sattha āyudhapāṇinaṃ.  
 
7.  Pādukopāhanā10 ceva - yānaseyyāgatassa ca,  

pallatthikā nisinnassa - veṭhitoguṇṭhitassa ca.  
 
8.  Chamā nīcāsane ṭhāne - pacchato uppathena ca,  

ṭhitakena na kātabbaṃ - harite udakamhi cā ti.  
 

***** 
 
 

TESAṂ VAGGUDDĀNAṂ 
 
 Parimaṇḍala11 ujjagghi - khambhaṃ piṇḍaṃ tatheva ca,  
 kabalā12 surusurū13 ceva - pādukena ca sattamā ti.  
 

Mahāvibhaṅge  
katthapaññattivāro niṭṭhito.  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 susaṃvutokkhittacakkhu - Ma;   7 sabbahatthaṃ - Syā, PTS. 
   susaṃvutokkhittacakkhunā - Syā, PTS.  8 dhūnaṃ - Syā. 
2 khambhaṃ oguṇṭhito - Syā, PTS.  9 capucapu surusuru - Ma, Syā, PTS. 
3 cevukkuṭi - Ma.     10 pādukā upāhanā - Ma, Syā, PTS. 
4 thūpato ca - Syā.    11 parimaṇḍalaṃ - Syā, PTS. 
5 saññinā - Ma, Syā, PTS.   12 kabaḷā - Ma, Syā, PTS. 
6 maṇḍalaṃ dvāraṃ - Ma, Syā, PTS.  13 surusuru - Ma, Syā, PTS. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. (Quấn) tròn đều, che kín, và khéo thu thúc, mắt nhìn xuống, được vén 
lên, tiếng cười vang, giọng nói (nhỏ nhẹ), và luôn cả ba việc đung đưa.  
 

2. Và luôn cả việc chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, và sự ôm đầu gối. 
Một cách nghiêm trang, và chú tâm ở bình bát, lượng xúp tương xứng, vừa 
ngang miệng bình bát.  

3. Một cách nghiêm trang, chú tâm ở bình bát, theo tuần tự, lượng xúp 
tương xứng, vun lên thành đống, được che lấp, sự yêu cầu, ý định tìm lỗi.  
 

4. (Nắm cơm) không lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, 
liên tục đưa cơm, việc cắn (từng chút), làm phồng má, rảy tay, việc làm rơi 
đổ cơm.  

5. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép, tiếng sột sột, (liếm) tay, bình 
bát, và (liếm) môi, (tay) có dính thức ăn, và (nước) có cơm.  
 

6. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến người có dù ở 
bàn tay, cũng thế tay cầm gậy, tay cầm dao, và vũ khí.  
 

7. Và luôn cả người (mang) dép, và giày, ngồi xe, và đang nằm, người 
ngồi ôm đầu gối, và người đội khăn, trùm đầu.  
 

8. Ở nền đất, chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, và bên lề đường. Vị 
đứng không nên làm ở trên cỏ và trong nước.  
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY: 
 

Tròn đều, cười lớn tiếng, việc chống nạnh, và đồ khất thực là tương tợ 
như thế ấy, các vắt cơm, luôn cả tiếng sột sột, và với giày dép là thứ bảy.  
 

Dứt phần Quy Định Tại Đâu  
thuộc bộ Đại Phân Tích.1 

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Phần phân tích về giới dành cho tỳ khưu có tên là Đại Phân Tích hoặc Phân Tích Giới Tỳ 
Khưu (ND). 




