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Parivārā là tập cuối của Vìnayapitaka (tạng Luật), về ý nẹhĩa của từ 
parivārā, học giả L B. Homer phân tích như sau: parỉ là tiếp đau ngữ có ý 
nghĩa: đi vòng quanh, bao bọc xung quanh, v.v... và vãra lấy theo từ gốc của 
Sanskrit là ylvr có nghĩa là bao phỉi.・・" (a/vf còn có nghĩa thứ hai là chọn lựa); 
dựa theo đó? chúng tôi tạm lấy tên là "Tập yếu" có ý nghĩa nôm na là "Tập hợp 
lại những điều chính yếu'" Những điều chính yếu ấy đã được chọn lọc từ hai 
bộ Luật Suttavibhañga và Khandhaka rồi được sắp xếp và trình bày qua những 
góc nhìn khác biệt.

Như vậy, phải chăng bộ Tập yếu "Parivārā" này không đem lại tư liệu gì 
mới cho người đọc? Suy nghĩ như vậy xét ra cũng có phần đúng. Tuy nhiên, 
trong số những người đã đọc qua, thậm chí đã học một cách kỹ lưỡng hai bộ 
Luật trên, người nào có thể khẳng đinh rằng bản thân có thể hiểu được chính 
xác và ghi nhớ đầy đủ các điều đức Phật đã dạy, hoặc nghĩ đến việc hệ thống 
hóa lại kiến thức về Luật? Chúng ta hãy thử trả lời các cau hỏi sau: "Các điều 
học đã được quy đinh ở bao nhiêu đỉa điếm? Moi đỉa điểm như vầy được bao 
nhiêu điều? Có bao nhiêu điều học đã được quy đỉnh chung cho Tỳ-khưư và 
Tỳ-khĩm-ni? Là các điều học nào? Có bao nhiêu điều học đã được quy định 
riêng cho Tỳ-khưu, cho Tỳ-khưu-nỉ? Là các điều học nào? V.V.・." Parivārā đã 
giải quyết các câu hỏi đó giúp cho người đọc khỏi phải mất thì giờ vận dụng ký 
ức hoặc phải mở sách ra xem lại.

Mười chín chương của bộ Tập yêu (Parivārā) được trình bày theo thứ tự 
như sau:

L Chương mười sáu phần chính thuộc Phân tích Giới Tỳ-khưu: Tóm 
lược đầy đủ 227 điều học của Tỳ-khưu.

II. Chương mười sáu phần chính thuộc Phân tích Giới Tỳ-khưu-nh Là 
phần tóm lược Bhikkhunīvibhañga gồm các điều học được quy định riêng cho 
Tỳ-khưu-ni9 cách trình bày cũng tương tợ như ở chương trên dành cho Tỳ-khưu.

HL Tóm lược về nguồn sanh tội: Từ thân khẩu ý được phân chia thành sáu 
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, v.v... Có tội chỉ có một nguồn sanh tội, có tội 
có hai, có tội có ba, có tội có bốn5 có tội có sáu, và tất cả có mười ba nhóm có 
nguôn sanh tội giông nhau.

IV Tuy được phân ra làm hai phần: (a) Sự trùng lặp liên tục, và (b) 
Phân tích cách dàn xếp, nhimg phần (b) chỉ là phàn tiếp theo của phần (a) 



972 裝 TẬP YÊU

chưa được hoàn tát. Sở dĩ nhận ra được hai phân riêng biệt do việc các nhà két 
tập vẫn lưu lại câu văn báo hiệu sự kết thúc của phan đau: "Antarapeyyālam 
nitthitam" có nghĩa là "Sự trùng lặp liên tục được cham dứty Ve phương diện 
hình thức, cả hai phần này là các câu hỏi và đáp mở đầu bằng dạng tiêu đề 
(mātikā).

V. Các câu hỏi về bộ Hợp phần (Khandhaka): Chỉ là một chương ngắn 
gọn giới thiệu qua các chương của bộ này gom có Đại phẩm {Mahāvagga) và 
Tiểu phẩm (Cullavagga) dưới dạng câu hỏi và đáp về bao nhiêu loại tội cho mỗi 
chương và chấm dứt khi liệt kê đầy đủ 22 chương của bộ Luật này.

VI. Tăng theo từng bậc: Được trình bày dưới dạng pháp số từ nhóm một 
đến nhóm mười một có nội dung liên quan đến Luật và hình thức được trình bày 
tương tợ như ở Kỉnh Tăng chỉ bộ (Añguttaranikāya) thuộc tạng Kinh.

VIL Các câu vấn đáp về lễ Uposatho v.v...: Chỉ là một chương ngắn đề 
cập đến các hành sự từ lễ Uposatha, lễ Pavāranā,... hành phạt Mānatta. và sự 
giải tội. Phần thứ nhì nói về lợi ích của việc quy định điều học. Điều đáng lưu ý 
là chương này được kết thúc với câu "Mahāvaggo nitthito)" nghĩa là "Đại phẩm 
được chấm dirt；' trong khi đó các phần đã được trình bày trong chương này 
được tìm thấy rải rác trong toàn bộ tạng Luật chứ không phải chỉ riêng ở Đại 
phàm {Mahāvaggo).

VUI. Sưu tập các bài kệ: Phần lớn được trình bày dưới thể kệ có xen vào 
một số đoạn văn xuôi. Nội dung liệt kê tên của tám địa điểm đã xảy ra việc quy 
định của các điều học, mỗi nơi là bao nhiêu điều học, v.v... ngoài ra còn phân 

y A
các điêu học thành nhóm theo nhiêu khía cạnh khác nhau như quy đinh chung, 
quy đinh riêng, v.v...

IX. Phân tích sự tranh tụng: Phân tích chi tiết về bốn sự tranh tụng và bảy
r * 5 £

cách dàn xép. Chủ đê được trình bày cô đọng nhưng không kém phân súc tích 
cần được tham khảo.

X. Sun tập khác về các bài kệ: Chỉ là một chương ngắn thuần túy ở thể kệ 
thuộc đề tài có liên quan đến vị cáo tội: ý nghĩa và mục đích của việc cáo tội, 
các điểm sai trái chủ yếu mà vị cáo tội can phải quán xét trong quá trình cáo tội 
vị khác.

XL Chương cáo tội: Là phần trình bày tiếp theo của chương trên có liên 
quan đến vị cáo tội và vị xét xử.

XII. Xung đột (phần phụ): Chỉ là một chương ngắn có liên quan đến vi 
xét xử, tuy nhiên các chi tiết được trình bày là hoàn toàn mới lạ, không tìm thấy 
trong các phần Luật đã được đọc qua.

XIII. Xung đột (phân chính): Sự thực hành của vị xét xử được giảng giải 
chi tiết. Cách thức được trình bày tương tợ như ở bộ Phân tích Giới bổn. trước 
tiên giới thiệu một đoạn văn sau đó là phần giải thích ý nghĩa của từng câu.
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XIV. Phân tích Kathinat Các điều cần biết về Kathina được gom tụ lại 
dưới dạng hỏi đáp có tính cách tông quát nhưng không kém phân súc tích, ngoài 
ra còn có những chi tiết chưa được trình bày ở chương Kathina thuộc Đại phẩm 
(Mahāvagga).

XV Nhóm năm của Upãli: Là các câu hỏi của ngài Ưpâli và câu trả lời 
của đức Phật như đã được thấy trong Đại phẩm {Mahāvagga) và Tiểu phẩm 
(Culỉavagga).

XVI. Nguồn sanh khỏi: Trình bày về nguồn sanh tội như đã được đề cập 
ở chương I, II, III. Trong chương này, nguồn sanh tội là chủ đề chính và được 
trình bày cô đọng theo từng điều học một.

XVII. Sưu tập các bài kệ (phần hai): Là các câu hỏi đáp liên quan đến tội 
vi phạm. Tuy nhiên, câu trả lời chỉ có tính cách gợi ý. Có câu có thể dễ dàng 
liên hệ được vấn dề, nhưng nhiều câu trả lời khác đã chiếm mất nhiều thời gian 
của chúng tôi trong việc tìm hiểu ý nghĩa từ lời giải thích của ngài Buddhaghosa 
cũng như xem xét và kiểm tra các phần trích dẫn của Cô L B. Homer trong bản 
dịch tiếng Anh.

X VUI. Các bài kệ làm xuất mồ hôi: Là các câu hỏi khó khiến người đọc 
phải lúng túng và đổ mồ hôi khi suy nghĩ. về chương này, phần cước chú là 
điều không the thiếu sót và cũng đã tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi trong 
việc xác định vấn đề. Có một vài câu hỏi, chúng tôi chỉ ghi lời dịch và không 
thực hiện phan giải thích vì không xác định được nguồn trích dẫn.

XIX. Năm phần: Trình bày theo năm đề tài: Hành sự? điều lợi ích, sự quy 
định các loại hành sự, bảy cách dàn xếp đã được quy định, và sự tong hợp theo 
chín vấn đề khác nhau.

***
về phần tác giả, nói đúng hơn là vị đã biên tập tài liệu này, chúng ta chỉ biết 

được tên vị ấy là Dīpā qua lời tổng kết ở phần cuối của tập sách. Vị ấy được giới 
thiệu là "bậc trí tuệ đã học hỏi từ các vỉ thay và thực hiện Parivārā nhằm làm 
sáng tỏ Chánh pháp, giúp cho người học Phật giải quyết những hoài nghỉ đã 
sanh khởi y Có ý kiên cho răng Dīpā là một vị xuât gia người ở đảo Tích Lan.1

1 Dịch giả L B. Homer ghi lại theo Wintemitz, A History of Indian Literature, Vol. II, p. 33.
2 Oskar Vòn Hinūber, A Handbook of Pali Literature, xem phần giải thích về Parivārā.

về thời điểm, cũng không thể xác định chắc chắn. Dựa vào bài kệ liệt kê tên 
các vi Trưởng lão kế thừa tạng Luật được đề cập ở đoạn [3] nêu tên năm vị thuộc x L . I A e .
Jambudīpa (An Độ), kê tiêp là nhóm năm vị dân đâu là ngài Mahinda có trách 
nhiệm đi hoằng pháp ở Tambapanni, và vị Trưởng lão cuối cùng trong danh sách 
ấy có tên là Sĩva. Có tài liệu phỏng đoán rằng vị Sĩva đã sống vào khoảng thế 
kỷ thứ nhất sau Tây lịch;2 như vậy, có thể suy luận rằng tập Parivārā được thực 
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hiện vào khoảng thời gian đó. Địa điểm đã thực hiện Parivārā được mặc nhiên 
châp nhận là ở trên hòn đảo Tambapanni ây (tức là nước Sri Lanka ngày nay).

Vê nội dung, có các vân đê đáng được lưu ý như sau:
1. Parivārā tuy được xếp vào Tipitaka (Tam tạng), nhưng phần lớn của 

Parivārā không phải là những điêu đã được nghe trực tiêp từ chính kim khâu 
của đức Phật và được ghi lại nguyên văn như hai bộ Luật kia hoặc các bộ thuộc 
tạng Kinh; điều này được dễ dàng xác định qua văn bản. Parivārā tuy không 
khẳng định là Phật ngôn nhưng các vấn đề thảo luận không đi ra ngoài những 
lời dạy của đức Phật.

2. Parivārā hiện đang sử dụng gồm có 19 chương; tuy nhiên cuối chương XIV 
có dòng chữ "Parivāram nitthitam" báo hiệu sự kết thúc của Parivārā. Dịch giả 
L B. Homer dẫn chứng rang các bản Chủ giải ve Luật và Kỉnh Trường bộ của ngài 
Buddhaghosa đề cập đến ^soỊasaparivârcỉ' nghĩa là Parivārā gồm có ló chương 
và lưu ý chúng ta về chương IV gồm có 2 phần riêng biệt là Anantarapeyyãla 
(Sự trùng lặp liên tục) và Samathabheda (Phân tích cách dàn xếp) và chương VII 
gồm có Uposathādipucchāvisscyjanā (Các câu vấn đáp về lễ Uposatha, v.v...) và 
Atthavasapakararia (Lời giải thích về điều lợi ích) đã được thu gọn lại; theo cách 
giải thích này chúng ta có được Parivārā với mười sáu chương theo như các Chú 
giải đã đề cập. Như vậy, phải chăng các chương XV-XIX ở phần Chánh tạng và 
Chú giải đã được thêm vào sau thời kỳ của ngài Buddhaghosa?  Điều này cần 
phải chờ đợi câu trả lời từ các công trình nghiên cứu nghiêm túc hoặc từ sự tìm ra 
các di tích từ những công cuộc khảo cổ để có được câu trả lời thích đáng.

3

3. Có điêu cân nói thêm răng: Parivārā không phải là sách đê đọc thông 
thường mà được xem là tài liệu học tập, là học cụ giúp cho người nghiên cứu 
Luật hiểu rõ và nắm vững các vấn đề thuộc về Luật. Sự trình bày vấn đề dưới 
nhiêu góc cạnh, theo từng chủ đê có thê giúp cho người đọc xác định lại kiên 
thức và góp phần vào việc củng cố sự ghi nhớ. Tuy nhiên, người đọc phổ thông 
cũng có the học hỏi được những nét đa dạng trong nghệ thuật phân tích vấn đề.

3 Vào khoảng thế kỷ v.

Trong bản tiếng Việt này, chúng tôi đã giữ nguyên từ Pâli đối với tên gọi 
của các tội vi phạm và một vài thuật ngữ có tính cách chuyên môn, hy vọng 
sẽ không gây trở ngại cho việc nghiên cứu của quý vị. về phần cước chú, bản 
Chú giải của ngài Buddhaghosa tương đối rõ ràng giúp cho chúng ta có thể hiểu 
được vấn đề, nhưng muốn có được trích dẫn chính xác cần phải sử dụng bản 
dịch tiếng Anh của Cô I. B. Homer do có phần cước chú đã được thực hiện rất 
công phu nhưng thiếu phần tóm lược sự việc nên không giúp cho người đọc liên 
tưởng ra được vân đê. Chúng tôi đã tôn nhiêu công sức đê sử dụng cả hai nguôn 
tư liệu trên cho phan cước chú của bản dịch này; tuy nhiên, chúng tôi chỉ thực 
hiện một số cước chú cho những vấn đề càn thiết, một số chúng tôi đã bỏ qua 
do ngài Buddhaghosa không giải thích, hoặc do chúng tôi không hiểu được ý 
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của ngài, một số vấn đề liên quan đến tạng Kinh chúng tôi không có tài liệu để 
đôi chiêu, và một sô khác chúng tôi nghĩ răng quý độc giả có thê biêt được vân 
đề đang được trình bày ở phần nào trong hai bộ Luật kia.

***
Cũng như các bản dịch trước, bản dịch Tập yếu (Parivārā) của chúng tôi 

được thực hiện và trình bày theo văn bản Pâli La-tinh từ Compact DiskBUDSIR 
IV của trường Đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục 
chúng tôi thực hiện theo các chữ sô đánh dâu ở đâu môi vân đê; trình bày theo 
cách này sẽ giúp quý vi tiết kiệm được thời gian trong việc xác định vấn đề cần 
tham khảo. Tuy đã nỗ lực tối đa nhimg chúng tôi biết rằng bản dịch này vẫn còn 
nhiều sai sót, rất mong nhận được những sự chỉ dạy và ý kiến đóng góp của quý 
vị. Xin email về: dinda@u.washington.edu.

Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD 
Tam tạng BUD SI RIV. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ khi nhận được từ Thượng tọa 
Chánh Kiến bản dịch Parivārā có tên là Tạp sự bộ do chính vị ấy đã thực hiện từ 
bản tiếng Thái vào thời gian trước dây, và cũng không quên tán dương công đức 
của Đại đức Giác Hạnh ve CD Tam tạng Chattha Sañgāyana. đong thời đã cho 
mượn dài hạn các bản dịch tiếng Anh của Cô L B. Homer. CD Buddhasāsanā. 
quà biếu của Dr. Bình Anson, đã đóng góp phan công đức không nhỏ với các 
tài liệu về Luật bằng tiếng Việt của quý ngài Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng 
Bửu Chơn, v.v...

Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Đại đức Hộ Phạm 
đã hỵ sinh nhiều thời gian cùng chúng tôi suy nghĩ để tìm ra phương thức giải 
quyêt cho những diêm khó vê văn phạm cũng như từ ngữ. Cũng cần nhắc đến 
các sự ủng hộ và lời động viên thăm hỏi của các vi: Hòa thượng Chánh Minh, 
Dr. Bình Anson, anh Phạm Trọng Độ, chú Nguyễn Hữu Danh, gia đình Nguyễn 
Ngọc Vivian, gia đình Lê Thị Tích, bà Diệu Đài, Phật tử Ngọc Ngân. Không có 
sự khích lệ của quý vi, bản dịch này không thể hoàn thành. Mong sao mọi ước 
nguyện của quý vị đều được thành tựu như ý.

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Tỳ-khưu chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận 
lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời 
gian qua. r x 9 r

Mong sao hét thảy chúng sanh đêu được tiên hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp.

Colombo, ngày 15 tháng 5 nam 2004 
Kính bút,

Bhikkhu Indacanda
(Trương Đình Dũng)

(Hiệu đỉnh lần thứ nhất hoàn tất ngày 30-10-2004)





ĐẠI PHÂN TÍCH
(MAHĀVIBHAÑGO)

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, āieu Pārājika thứ nhất đã được quỵ định tại đâu? Liên quan đến ai? về sự 
việc gì? ơ đấy, có điêu quy đinh, co điêu 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 đinh cho khu vực? Là điêu quy đinh chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], 
[hay] là điều quy định riêng? Là điều quy đinh 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 (Patimokkho)? 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, điêu gì gọi là Luật? ở dấy, 
điều gì gọi là Thắng luật? ở đay, điều gì gọi là Giới bổn (Pãtỉmokkhă)! ở đấy, 
điều gì gọi là tăng thượng Giới bổn (Pãtỉmokkhd)! 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 đinh 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 Vesālī.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến Sudinna, con trai của Kalanda.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ây, Sudinna Kalandaputta đã thực hiện việc đôi lứa với 

người vợ cũ.
ở dấy, có điều quy định, có điều quy đinh thêm, có điều quy định khi [sự 

việc] chưa xảy ra không?
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一 ở dấy, có một điều quy đinh, có hai điều quy định thêm, không có điều 
quy đinh khi [sự việc] chưa xảy ra.

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực?
一 Là điều quy định cho tất cả mọi nơi.
Là điều quy đinh chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 

định riêng?
一 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]?
一 Là điều quy đinh cho cả hai.
[Điêu áy] được gôm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong 

năm cách đọc tụng Giới bổn (Pãtimokkha)?
一 Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu.
Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào?
一 Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì.
Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng?
一 Là sự hư hỏng về giới.
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội?
- Thuộc về nhóm tội Pārājika.
Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do bao nhiêu nguôn sanh tội?
一 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?
一 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?
一 Điêu ây được làm lăng diu bởi hai cách dàn xép: Hành xử Luật với sự hiện 

diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.
ở dấy, điều gì gọi là Luật? ở đấy điều gì gọi là Thắng luật?
一 Sự quy định gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng luật.
ở dấy, điều gì gọi là Giới bổn (Pātimokkhaṃ ở đấy, điều gì gọi là tăng 

thượng Giới bổn (Pãtimokkha)?
一 Sự quy đinh gọi là Giới bổn (Pãtỉmokkhd). Sự phân tích gọi là tăng thượng 

Giới bon (Pâtimokkhă).
Điều gì là sự phạm tội?
—Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội.
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Điều gì là Sự thành tựu?
一 Việc tự kiềm chế là sự thành tựu.
Điều gì là sự thực hành?
一 "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 Pãrãịika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy đinh vì mười lợi ích: 

Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc kiềm 
chê những nhân vật ác xâu, nhăm sự lạc trú của các Tỳ-khưu hiên thiện, nhăm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm diệt trừ 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 của 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?
一 Các bậc A-la-hán có việc học tập đã học tập xong.
[Điều ấy] được tồn tại ở đâu?
一 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 2 những vi ấy duy trì.

1 Yesarn vattatĩtỉyesamyinayapitakañca atthakathā ca sabbāpagunāti attho (VinA. VII. 1303) = ^Yesam 
vattati có nghĩa là uđối với những vị nào mà toàn bộ tạng Luạí và Chủ giai được rành re.,i
2 Sau kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba (thế kỷ III TTL), ngài Mahinda và bốnxvị được kể tên kế tiếp là 
Itthiyā, Uttiya, Sambala và Bhaddā đa theo lệnh ngài Moggalliputtatissa từ Ẩn Độ (Jambudīpa) đa đi 
đến Tích Lan (Tambapanni) để hoằng khai giáo pháp (ND).
3 Tức là đảo Tích Lan (Ceylon), nay là nước Sri Lanka (ND).

Là lời dạy của ai?
一 Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Do ai truyền đạt lại?
一 Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão].
(i) Vi Upãli, luôn cả vị Dãsakaf vi Soụaka, vỉ Siggava là tương tợ, với vị 

Moggallỉputta là thứ năm, các vỉ này là ở đảo Jambu huy hoàng.
(ii) Từ nơi ẩy, vị Mahindá  và vị Itthiyā, vỉ Uttiya luôn cả vi Sambala và 

bậc thông thải tên Bhaddā, các vỉ hàng đầu ấy có tuệ vĩ đại từ hòn đảo Jambu 
đã đi đen nơi dây.

1

(iii) Các vỉ ấy đã giảng dạy tạng Luật ở Tambapanni.  Các vỉ ấy đã giảng 
dạy năm bộ Nikâya và bảy bộ Vỉ diệu pháp.

3
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(iv) Sau đó, vi Arittha thông minh, vỉ Tissadatta thông thái, vi KãỊasumana 
cỏ lòng tự tin và vỉ Trưởng lão tên Dīghā và vị Dĩghasumana thông thái,

(v) Thêm nữa là vi KãỊasumana, Trưởng lão Nāgā và vi Buddharakkhỉta, vỉ 
Trưởng lão Tissa thông minh và vỉ Trưởng lão Deva thông thải

(vi) Thêm nữa là vị Sumanā thông minh và năm vững vê Luật. Vi CũỊanãga 
nghe nhiêu học rộng, khó công kích giông như con voi vậy.

(vii) Và vỉ tên Dhammapãlita ở xứ Rohana đã được tôn vinh trọng thể. Đệ 
tử của người có tên Khemā là vi đại tuệ, ỉà bậc thông Tam tạng đã sảng ngời ở 
trên đảo như chúa của các vì sao nhờ vào trí tuệ,

(viii) Và vị Upatỉssa thông minh, vỉ Phussadeva là đại Pháp sư. Thêm nữa 
là vi Sumanā thông minh, vị có tên Puppha nghe nhiều học rộng.

(ix) Vi Mahãsĩva là đại Pháp sư, rành rẽ vê mọi vân đê trong Tam tạng. 
Thêm nữa là vi Upãli thông minh và năm vững vê Luật,

(x) Vị Mahānāgā là bậc đại tuệ, rành rẽ vê truyên thông của Chánh pháp, 
Thêm nữa là vi Ābhāya thông minh, rành rẽ ve mọi van đe trong Tam tạng.

， A
(xi) Và Trưởng lão Tissa thông minh, năm vững vê 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 vỉ Cūlābhaya thông minh, nắm vững về Luật. Và vỉ Trưởng lão 
Tissa thông minh, rành rẽ vê truyền thông của Chánh pháp.

(xiii) Và vi Phussadeva thông minh, nắm vững về Luật. Và vi Trưởng lão 
Sĩva thông minh, rành rẽ về mọi vấn đề về Luật.

(xiv) Những vi hàng đâu ây có đại tuệ, là những vỉ thông Luật, rành rẽ vê 
đường lôi, đã phô biên tạng Luật ở hòn đảo TambapannL

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?
一 Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ gốm.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Dhaniya, con trai người thợ gôm đã lây các cây gô của 

đức vua là những vật chưa được cho.
一 Có một điều quy đinh, có một điều quy định thêm.
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 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 the sanh lên do thân, do khau và do ý. ...(nt).
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3. Điêu Pārājika thứ ba đã được quy đinh tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khmi đã đoạt lây mạng sông lân nhau.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 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. ...(nt).

4. Điêu Pārājika thứ tư đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy định tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ầy, các vị Tỳ-khiru ở bờ sông Vaggumudā đã khen ngợi vê 

pháp thượng nhân của vị này vị nọ đen các cư sĩ.
一 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?
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không 
do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt).

Dứt bốn điều Pãrãịika.

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

Bốn điều Pārājika là việc đôi lứa, vật chưa được cho, việc đoạt [mạng 
sống] của con người và pháp thượng nhân, sự việc nên được chia chẻ, không 
còn nghi ngờ.

—ooOoo—

1.2. CHƯƠNG SAÑGHĀDISESA
Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thây, điêu Sañghādisesa đên vi găng sức và làm xuât ra tinh dịch đã được 
quy đinh tại đâu? Liên quan đến ai? về sự việc gì? ở đấy, có điều quy định, có 
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điều quy đinh thêm, có điều quy định khi [sự việc] chưa xảy ra không? Là điều 
quy đinh cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? Là điều quy 
định chung [cho Tỳ-khiru 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-khiru-ni]? [Điều ấy] được gồm chung vào phần nào, được tính vào 
phân nào trong năm cách đọc tụng Giới bôn (Pātimokkhaṃ! 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 dấy, điều gì gọi là Thắng luật? ở dấy, điều 
gì gọi là Giới bổn (Pãtimokkha)? ở đấy, điều gì gọi là tăng thượng Giới bổn 
(Pãtimokkha)? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều gì là sự 
thực hành? Điều Sañghādisesa 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 Sañghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Seyyasaka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Seyyasaka đã gắng sức bằng tay và làm xuất ra 

tinh dịch.
ở dấy, có điều quy đinh, có điều quy đinh thêm, có điều quy định khi [sự 

việc] chưa xảy ra không?
一 ở dấy, có một điều quy định, có một điều quy định thêm, không có điều 

quy đinh khi [sự việc] chưa xảy ra.
Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực?
一 Là điều quy đinh cho tất cả mọi nơi.
Là điêu quy định chung [cho Tỳ-khiru và Tỳ-khiru-ni]? [hay] là điêu quy 

định riêng?
一 Là điêu quy định riêng [cho Tỳ-khiru].
Là điêu quy đinh cho một [hội chúng], [hay] là điêu quy định cho cả hai 

[hội chúng Tỳ-khiru và Tỳ-khưu-ni]?
一 Là điều quy đinh cho một [hội chúng].
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[Điều ấy] được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 
năm cách đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhaṃ

一 Được gôm chung vào phân mở dâu, được tính vào phân mở đâu.
Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào?
一 Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba.
Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng?
一 Là sự hư hỏng về giới.
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội?
一 Thuộc về nhóm tội Sañghādisesa.
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 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 xép [sự tranh tụng], điêu ây được làm lăng dịu bởi bao 

nhiêu cách dàn xép?
一 Điều ấy được làm lắng diu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện 

diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.
ở dấy, điều gì gọi là Luật? ở dấy, điều gì gọi là Thắng luật?
一 Sự quy định gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng luật.
ở đấy, điều gì gọi là Giới bổn (Pātimokkhaṃ ở đấy, điều gì gọi là tăng 

thượng Giới bổn (PãtỉmokkhdỴÌ
一 Sự quy đinh gọi là Giới bổn ỤPãtimokkhă). Sự phân tích gọi là tăng thượng 

Giới bổn (Pãtỉmokkhă).
Điều gì là sự phạm tội?
一 Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội.
Điều gì là sự thành tựu?
一 Việc tự kiềm chế là sự thành tựu.
Điều gì là sự thực hành?
一 "Tôi sẽ không làm việc như thế", sau khi thọ trì, vi ấy học tập về các điều 

học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng.
Điều Sañghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức 

Thế Tôn quy đinh vì bao nhiêu lợi ích?
一 Điều Sañghādisesa 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 



984 ❖ TẬP YẾU

lạc tru của các Tỳ-khưu hiên thiện, nhăm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, 
nhằm diệt trừ 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 của 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?
一 Các bậc A-la-hán có việc học tập đã học tập xong.
[Điều ấy] được tồn tại ở đâu?
一 Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập.
Những ai duy trì [điều ấy]?
一 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?
一 Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão].
Vi Upãlỉ luôn cả vi Dãsaka, ...(nt)... tạng Luật ở Tambapanni.
2. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy, trong khi biết trong 

khi thây, điêu Sañghādisesa đên vi thực hiện việc xúc chạm thân thê với người 
nữ đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã thực hiện việc xúc chạm thân the với 

người nữ.
—Có một điều quy định.
一 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. ...(nt).
3. Điều Sanghãdỉsesa đến vị nói với người nữ bằng những lời thô tục đã 

được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
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一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã nói với người nữ bằng những lời 
thô tục.

- Có một điều quy định.
一 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. ...(nt).

4. Điều Sañghādisesa đến vi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong 
sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
—Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 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.
一 Có một điều quy định.
一 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. ...(nt).

5. Điều Sañghādisesa đến vị tiến hành việc mai mối đã được quy định 
tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc áy, Đại đức Udāyi đã tiên hành việc mai môi.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: Có thể 

sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do khâu, không do 
thân không do ý; có thê sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do

9 ?

thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt).
6・ Điều Sañghādisesa đến vị tự mình xin [vật liệu] rồi cho xây dựng cốc 

liêu đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Ālavī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru ở Ālavī.
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về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khxru ở Ālavī sau khi tự mình xin [vật liệu] rồi 

đã cho xây dựng các cốc liêu.
y

一 Có một điêu quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ,..(nt).
7. Điều Sañghādisesa đến vi cho xây dựng tru xá lớn đã được quy định 

tại đâu?
-Đã được quy đinh tại Kosambī.
Liên quan đên ai?
一 Liên quan đến Đại đức Channa.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Channa trong khi cho dọn sạch khu đất của tru 

xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ vốn được dùng làm nơi thờ phượng.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt)・
8. Điều Sañghādisesa 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?
一 Liên quan đến các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các vi Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã bôi 

nhọ Đại đức Dabba Mallaputtā với tội Pārājika không có nguyên cớ.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・
9. Điều Sañghādisesa đến vị nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc 

tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ vi Tỳ-khưu về tội Pārājika đã được 
quy định tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka.
về sự việc gì?
一 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 Mallaputtā về tội Pārājika.

一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt).
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10. Điều Sañghādisesa đến vi Tỳ-khưu chia rẽ hội chúng và không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy đinh tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Devadatta.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Devadatta đã ra sức cho việc chia rẽ hội chúng hợp nhất.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
11. Điều Sañghādisesa 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 đinh tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ây, nhiêu vi Tỳ-khiru xu hướng theo Devadatta, là kẻ đang 

ra sức cho việc chia rẽ hội chúng, đã trở thành những kẻ chủ trương phe nhóm.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
12. Điều Sanghãdisesa đến vi Tỳ-khiru khó dạy và không chiu dứt bỏ với 

sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Channa.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Channa trong khi được các vi Tỳ-khuru nói đúng 

theo pháp đã tỏ ra ương ngạnh.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
13. Điều Sañghādisesa đến vị Tỳ-khưu làm hư hỏng các gia đình và không 

chịu dứt bỏ với sự nhác nhở đên lân thứ ba đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Assaji và Punabbasuka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội 

chúng thực thi hành sự xua đuôi đã nói xâu các Tỳ-khưu là có sự thiên vị vì 
thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vi vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).

Dứt mười ba điều Sañghādisesa.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY

Việc xuât ra [tinh dịch], sự xúc chạm thân thê, lời thô tục, nhục dục cho bản 
thân, việc mai môi luôn cả cóc liêu, trú xá và không có nguyên cớ.

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

—ooOoo—

1.3. CHƯƠNG Ānīyata
Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thấy, điều Ānīyata thứ nhất đã được quy định tại đâu? ...(nt)..・ 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 Ānīyata thứ nhất đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã cùng với người nữ, một nam một nữ 

ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động.
ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 

việc] chưa xảy ra không?
一 ở dấy, có một điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy 

định khi [sự việc] chưa xảy ra.
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Là điêu quy định cho tát cả mọi nơi, [hay] là điêu quy đinh cho khu vực?
一 Là điều quy đinh cho tất cả mọi nơi.
Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni]9 [hay] là điều quy 

định riêng?
一 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]?
一 Là điều quy định cho một [hội chúng].
Trong năm cách đọc tụng Giới bôn (Patimokkho), [điêu áy] được gôm 

chung vào phân nào, được tính vào phân nào?
一 [Điều ấy] được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu.
Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào?
- Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ tư.
Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng?
一 Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm.
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội?
- Có thể thuộc về nhóm tội Pārājika, có thể thuộc về nhóm tội Sañghādisesa, 

có thể thuộc về nhóm tội Pãcittiya.
Trong sáu nguồn sanh tội? điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 Điêu ây 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?
一 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?
一 Điêu ây được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xép: Có thê là hành xử Luật 

với sự hiện diện, có the là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có the là 
cách dùng cỏ che lấp.

ở đấy, điều gì gọi là Luật? ở dấy, điều gì gọi là Thắng luật?
一 Sự quy đinh gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng luật.
ở đấy, điều gì gọi là Giới bổn (PãtimokkhăỴÌ ở đấy, điều gì gọi là tăng 

thượng Giới bổn (Pâtimokkhă)!
一 Sự quy định gọi là Giới bổn {Pãtỉmokkhă). Sự phân tích gọi là tăng thượng 

Giới bổn (Pãtỉmokkhă).
Điều gì là sự phạm tội?
一 Việc không tự kiêm chê là sự phạm tội.
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Điều gì là sự thành tựu?
一 Việc tự kiềm chế là sự thành tựu.
Điều gì là sự thực hành?
一 uTôi sẽ không làm việc như thế”, sau khi thọ tri, vi ấy học tập về các điều 

học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng.
Điều Ānīyata thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy đinh vì bao nhiêu lợi ích?
一 Điều Ānīyata 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 tru của các Tỳ-khưu hiền thiện, nhằm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nham 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, nhăm sự tôn tại của Chánh pháp, [và] nhăm 
sự hỗ trợ của Luật.

Những ai học tập [điều ấy]?
一 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?
一 Các bậc A-la-hán có việc học tập đã học tập xong.
[Điều ấy] được tồn tại ở đâu?
一 Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập.
Những ai duy trì [điều ấy]?
一 Những vị nào rành rẽ, những vi ây duy trì.
Là lời dạy của ai?
一 Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Do ai truyền đạt lại?
一 Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão].
Vi Upâli, luôn cả vị Dâsaka, ...(nt)... ở hòn đảo Tambapannī.
2. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thấy, điều Ānīyata thứ nhì đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã cùng với người nữ, một nam một nữ 

ngồi ở nơi kín đáo.
ở dấy, có điều quy đinh, có điều quy đinh thêm, có điều quy định khi [sự 

việc] chưa xảy ra không?
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- ở đấy, CÓ một điều quy định, không có điều quy đinh thêm và điều quy 
định khi [sự việc] chưa xảy ra.

Là điêu quy định cho tát cả mọi nơi, [hay] là điêu quy định cho khu vực?
一 Là điều quy đinh cho tất cả mọi nơi.
Là điều quy định chung [cho Tỳ-khtru và Ty-khiru-ni], [hay] là điều quy 

đinh riêng?
一 Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khxru].
Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy đinh cho cả hai 

[hội chúng Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni]?
一 Là điều quy định cho một [hội chúng].
Trong năm cách đọc tụng Giới bổn (Pâtỉmokkhă). [điều ấy] được gồm 

chung vào phần nào, được tính vào phần nào?
-[Điều ấy] được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu.
Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào?

y

一 Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ tư.
Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng?
一 Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm.
Thuộc vê nhóm tội nào trong bảy nhóm tội?
一 Có thể thuộc về nhóm tội Sañghādisesa. có thể thuộc về nhóm tội Pãcittiya.
Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 Điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: Có thê sanh lên do thân và do ý, 

không do khẩu; có thể sanh lên do khau và do ý? không do thân; có thể sanh lên 
do thân, do khau và do ý.

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng?
一 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?
一 Điều ấy được làm lắng diu bởi ba cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật 

với sự hiện diện, có thể là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
cách dùng cỏ che lấp. ・・・(nt)・

Dứt hai điều Ānīyata.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY

Thuận tiện cho việc hành động, đúng y như vậy luôn cả không như vậỵ9 các 
điều Ānīyata đã khéo được quy định bởi đức Phật là vị đứng đầu như thế ấy.

—ooOoo—
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1.4. CHƯƠNG NISSAGGIYA
4.1.
1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thây, điêu Nissaggiya Pãcittỉya đên vi vượt quá mười ngày vê [việc cát giữ] 
y phụ trội đã được quy định tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã cất giữ y phụ trội vượt 

quá mười ngày.
一 Có một điều quy định, có một điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể 

sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu và 
do ý. ...(nt).

2. Điều Nỉssaggỉya Pãcỉttiya đến vi xa lìa ba y một đêm đã được quy đinh 
tại đâu?

一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vi Tỳ-khưu sau khi giao y tận tay của các Tỳ-khưu 

rồi đã ra di, du hành trong xứ sở với y nội và y vai trái.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu và 
do ý. ...(nt).

3. Điều Nỉssaggiya Pãcittỉya đến vị sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi [cất 
giữ] vượt quá một tháng đã được quy định tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi đã 

[cất giữ] vượt quá một tháng.
一 Có một điều quy định, có một điều quy đinh thêm.



ĐẠI PHÂN TÍCH ❖ 993

-Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
do ý. ...(nt).

4. Điều Nissaggiya Pãcittiya đến vi bảo Tỳ-khiru-ni không phải là thân 
quyến giặt y cũ đã được quy định tại đâu?

-Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã bảo vi Tỳ-khưu-ni không phải là thân 

quyến giặt y cũ.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
5. Điều Nỉssaggiya Pâcỉttỉya đến vị thọ lãnh y từ tay Tỳ-khiru-ni không 

phải là thân quyến đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Udāyi thọ lãnh y từ tay Tỳ-khưu-ni không phải 

là thân quyến.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
6. Điều Nỉssaggỉya Pãcỉttiya đến vị yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 

không phải là thân quyến về y đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã yêu câu 

người con trai nhà đại phú không phải là thân quyến về y.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôi! sanh tội:…(nt).
7. Điều Nissaggỉya Pãcỉttỉya đến vị yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 

không phải là thân quyến về y vượt quá số lượng cho phép đã được quy định 
tại đâu?



994 ♦ TẬP YẾU

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã không biêt chừng mực và 

yêu câu nhiêu y.
-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt)・
8. Điều Nissaggiya Pãcittiya đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến 

gặp gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y đã được quy 
định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā khi chưa được 

thỉnh cầu trước đã đi đến gặp gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự 
căn dặn vê y.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt)・

9. Điều Nissaggiya Pãcittiya đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến 
gặp các gia chủ không phải là thân quyên và đưa ra sự căn dặn vê y đã được 
quy đinh tại đâu?

一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Ưpananda, con trai dòng Sakyā khi chưa được 

thỉnh câu trước đã đi đên gặp các gia chủ không phải là thân quyên và đưa ra 
sự căn dặn vê y.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
10. Điêu Nissaggiya Pâcittiya đên vị đạt được y băng lời nhác nhở quá ba 

lần và bằng hành động đứng [im lặng] quá sáu làn đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
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-Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā khi được nam 

cư sĩ nói rằng: "Thua ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay”，đã không chờ đợi.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).

Phẩm Kathina là thứ nhất

4.2.
1. Điều Nỉssaggỉya Pãcỉttiya đến vị bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm 

đã được quy đinh tại đâu?
-Đã được quy định tại thành Ālavī.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây? các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đên gặp các người thợ 

dệt tơ tằm và nói như vầy: "Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố thí 
đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm.,^

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội:…(nt).

A r e ĩ y y

2. Điêu Nissaggiya Pâcỉttiya đên vị bảo làm tâm trải năm băng lông cừu 
thuần màu đen đã được quy định tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm tấm trải nằm 

bằng lông cừu thuần màu đen.
一 Có một điều quy đinh.
-Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
3・ Điêu Nỉssaggiya Pãcỉttiya đên vị bảo làm tâm trải năm mới mà không 

lây một phân lông cừu màu trăng và một phân lông cừu màu nâu đỏ đã được 
quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
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-Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã để vào một chút ít màu 

trắng ở viền và theo như thế ấy, đã bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần 
màu đen.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
4. Điều Nỉssaggiya Pãcỉttỉya đến vị bảo làm tấm trải nằm mỗi năm đã được 

quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến nhiều vi Tỳ-khiru.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã bảo làm tấm trải nằm mỗi năm.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
5. Điêu Nỉssaggỉya Pãcỉttỉya đên vị bảo làm tâm lót ngôi mới mà không lây 

ở phần xung quanh của tấm lót cũ một gang tay của đức Thiện Thệ đã được quy 
đinh tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vi Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu đã quăng bỏ các tâm trải năm và thọ 

trì pháp của vị ở trong rừng, pháp của vị đi khất thực, pháp của vị sử dụng y 
pamsukūla.

一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
6. Điều Nissaggiya Pãcỉttỉya đến vi thọ lãnh các lông cừu và đem đi quá ba 

do-tuần đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khiru nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, vị Tỳ-khưu nọ sau khi thọ lãnh các lông cừu đã đem đi 

quá ba do-tuần.
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y
-Có một điêu quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. ...(nt).

7. Điều Nissaggiya Pãcittiya đến vị bảo Tỳ-khưu-ni không phải là thân 
quyến giặt các lông cừu đã được quy đinh tại đâu?

一 Đã được quy định tại xứ Sakkā.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bảo các Tỳ-khưu-ni không 

phải là thân quyến giặt các lông cừu.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ・..(nt).
8. Điều Nỉssaggiya Pâcittỉya đến vi nhận lãnh vàng bạc 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 Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã nhận lãnh 

vàng bạc.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu áy sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
9. Điêu Nissaggiya Pãcittỉya đên vị tiên hành việc trao đôi vàng bạc dưới 

nhiều hình thức đã được quy đinh tại đâu?
-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã tiến hành việc trao đổi 

vàng bạc dưới nhiều hình thức.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu áy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
10. Điều Nỉssaggiya Pācittiya đến vị tiến hành việc mua bán dưới nhiều 

hình thức đã được quy định tại đâu?
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一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã tiến hành 

việc mua bán với du sĩ ngoại đạo.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt)・

Phẩm "To* tằm” là thứ nhì.

4.3.
1. Điều Nỉssaggiya Pãcittiya đến vi vượt quá mười ngày về [việc cất giữ] 

bình bát phụ trội đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã cát giữ bình bát phụ trội.
-Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể 

sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu và 
do ý. ...(nt).

2. Điều Nissaggỉya Pãcỉttiya đến vi với bình bát cũ chưa đủ năm miếng vá 
lại sắm bình bát mới đã được quy đinh tại đâu?

一 Đã được quy định tại xứ Sakkā.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư với [bình bát] bi bể chỉ chút 

ít, bị nứt chỉ chút ít, bi trầy chỉ chút ít đã yêu cầu nhiều bình bát.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
3. Điều Nissaggỉya Pâcittỉya đến vị thọ lãnh các loại dược phẩm rồi [cất 

giữ] vượt quá bảy ngày đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vi Tỳ-khxru.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu sau khi thọ lãnh các loại dược phẩm 

đã [cát giữ] vượt quá bảy ngày.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina\..(xứ).
4. Điều Nissaggiya Pãcittỉya đến vi tìm kiếm y choàng tắm mưa lúc mùa 

nang còn hơn một tháng đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tìm kiếm y choàng tắm mưa 

lúc mùa nắng còn hơn một tháng.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
5. Điều Nỉssaggỉya Pãcỉttỉya đến vi sau khi tự mình cho y đến vị Tỳ-khưu 

lại nổi giận, bất bình rồi giật lại đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ây, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā sau khi tự mình 

cho y đến vi Tỳ-khưu lại nổi giận, bất bình rồi đã giật lại.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt).
6. Điêu Nissaggiya Pãcỉttiya đên vị tự mình yêu câu chỉ sợi roi bảo các thợ 

dệt dệt thành y đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
- Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?

4 Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý (ND).
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一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã tự mình yêu cầu chỉ sợi 
rồi bảo các thợ dệt dệt thành y.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ,..(nt).
7. Điều Nỉssaggỉya Pãcỉttiya đến vi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến 

các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyên và đưa ra sự căn dặn vê y đã 
được quy đinh tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Ưpananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā khi chưa được 

thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến và 
đưa ra sự căn dặn về y.

一 Có một điều quy định.
-Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
8. Điều Nissaggiya Pãcỉttiya đến vi sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi [cất giữ] 

vượt quá thời hạn về y đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vi Tỳ-khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi đã [cất 

giữ] vượt quá thời hạn về y.
y

一 Có một điêu quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina. ...(nt).
9. Điêu Nỉssaggiya Pãcittiya đên vi sau khi đê lại một y nào đó của ba y ở 

trong xóm nhà, rồi xa lìa hơn sáu đêm đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khiru.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu sau khi để lại một y nào đó của bay ở 

trong xóm nhà rồi đã xa lìa hơn sáu đêm.
一 Có một điều quy định.
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一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu áy sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điều Kathina. ...(nt).

10. Điều Nissaggiya Pācittiya đến vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định 
là dâng đến hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân đã được quy đinh 
tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc đã được 

khẳng đinh là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho bản thân.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt)・

Phẩm wBình báp là thứ ba.

TÓM LƯỢC PHẨM 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 Pãcittìya.
—ooOoo—

1.5. CHƯƠNG PẴCITTIYA
5.1.
1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thấy, điều Pãcỉttỉya về việc cố tình nói dối đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
- Liên quan đến Hatthaka, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Hatthaka, con trai dòng Sakyā trong khi nói chuyện với 

những người ngoại đạo đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận.
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一 CÓ một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thê 

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. ...(nt).

2. Điều Pãcittiya về nói lời mắng nhiếc đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi cãi cọ với các Tỳ- 

khưu hiên thiện đã măng nhiêc các Tỳ-khmi hiên thiện.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
3. Điều Pãcittiya về việc đâm thọc các Tỳ-khưu đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 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.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(íìt)・

4. Điều Pãcittiya đến vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng 
câu đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã dạy các cư sĩ đọc pháp 

theo từng câu.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể 

sanh lên do khâu, không do thân không do ý; có thê sanh lên do khâu và do ý, 
không do thân. ...(nt).

5. Điều Pãcittiya đến vị nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên 
quá hai ba đêm đã được quy đinh tại đâu?
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一 Đã được quy định tại thành Ālavī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vi Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã nằm chung chỗ ngụ với người chưa 

tu lên bậc trên.
一 Có một điêu quy định, có một điêu quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể 

sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. ...(nt).

6. Điều Pācittiya đến vi nằm chung chỗ ngụ với người nữ đã được quy định 
tại đâu?

一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Anuruddha.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Anuruddha đã nằm chung chỗ ngụ với người nữ.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu.5...(nt).

5 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).
6 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).

7. Điêu Pãcittiya đên vi thuyêt pháp đên người nữ hơn năm hay sáu câu đã 
được quy đinh tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã thuyết pháp đến người nữ quá năm 

hay sáu câu.
一 Có một điều quy đinh, có hai điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều pháp theo từng câu.6...(nt).
8・ Điều Pãcittỉya 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 Vesālī.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudã.
về sự việc gì?
—Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudã đã khen ngợi pháp 

thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ.
-Có một điều quy định.
一 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 ỷ. ...(nt).

9. Điều Pãcittỉya đến vị công bố tội xấu của Tỳ-khưu đến người chưa tu lên 
bậc trên đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 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.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
10. Điều Pãcittỉya đến vị đào đất đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành ÂỊavĩ.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu ở ÂỊavĩ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu ở ÂỊavĩ đã đào đất.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・

Phẩm “N6i đốp là thứ nhất

5.2.
1. Điêu Pãcittiya vê việc phá hoại sự sông của thảo mộc đã được quy định 

tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành ÂỊavĩ.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu ở ÂỊavĩ.
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về Sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu ở AỊavĩ đã chặt cây.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôi! sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
2. Điêu Pâcittiya vê việc nói tránh né, vê việc gây khó khăn đã được quy 

định tại đâu?
一 Đã được quy định tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Channa.
về sự việc gì?
一 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.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt).
3・ Điêu Pâcittỉya vê việc phàn nàn, vê việc phê phán đã được quy định 

tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã phàn 

nàn với các Tỳ-khưu về Đại đức Dabba Mallaputtā.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt)・

4. Điều Pãcỉttiya 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 đinh tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khiru.
về sự việc gì?
一 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 đinh thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điêu Kathỉna ...(nt).
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5. Điều Pãcỉttiya 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?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 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.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina. ...(nt).
6. Điều Pãcittiya đến vị dầu biết vẫn chen vào [chỗ] của vị Tỳ-khtru đã 

đến trước rồi nằm xuống ở trong tru xá thuộc về hội chúng đã được quy đinh 
tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã chen vào [chỗ] các Tỳ- 

khưu trưởng lão rồi nam xuống.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội: Sanh 

lên do thân và do ý, không do khau. ...(nt).
7. Điều Pãcittỉya đến vị vì nổi giận, bất bình rồi lôi kéo vị Tỳ-khiru ra khỏi 

tru xá thuộc ve hội chúng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đên ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận, bất bình đã lôi 

kéo các vi Tỳ-khưu ra khỏi trú xá của hội chúng.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・
8. Điều Pâcittỉya 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?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây9 vị Tỳ-khưu nọ đã ngôi lên một cách vội vã trên chiêc 

giường, loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng.
一 Có một điều quy định.
一 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 khau. ...(nt).

9. Điều Pãcittiya đến vi sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái 
hai ba lớp lại quyết đinh vượt quá mức ấy đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại Kosambī.
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.

一 Có một điều quy định.
—Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội:…(lít).
10. Điều Pãcittiya 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 ÃỊavĩ.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu ở ÂỊavĩ.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ây, các Tỳ-khiru ở AỊavĩ dâu biêt nước có sinh vật đã tưới 

lên cỏ và đất sét.
-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ・..(nt).

Phẩm wThảo mQc” là thứ nhì.

5.3.
1. Điều Pãcỉttiya đến vị chưa được chỉ định mà giáo giới các Tỳ-khưu-ni đã 

được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư chưa được chỉ định đã giáo 

giới các Tỳ-khưu-ni.
ở dấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 

việc] chưa xảy ra không?
一 ở đấy, có một điều quy định, có một điều quy định thêm, không có điều 

quy định khi [sự việc] chưa xảy ra.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thê 

sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân. ...(nt).

2. Điều Pãcittỉỵa đến vị giáo giới các Tỳ-khưu-ni khi mặt trời đã lặn đã 
được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Cullapanthaka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Cullapanthaka đã giáo giới các Tỳ-khưu-ni khi 

mặt trời đã lặn.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều pháp theo từng câu. ...(nt).
3. Điêu Pãcittiya đên vị sau khi đi đên chô ngụ của Tỳ-khiru-ni roi giáo giới 

các Tỳ-khưu-ni đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại xứ Sakkā.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đên Ni viện roi đã 

giáo giới các Tỳ-khưu-ni.
-Có một điều quy định, có một điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina. ...(nt).
4. Điều Pãcỉttiya đến vị phát ngôn rằng: "Các Tỳ-khưu giáo giới các Tỳ- 

khưu-ni vì nguyên nhân lợi IQc" đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã phát ngôn răng: "C以c Tỳ- 

khưu giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì nguyên nhân lợi 16c."
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ・..(nt)・

5. Điều Pãcittỉya đến vị cho y đến Tỳ-khiru-ni không phải là thân quyến đã 
được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khmi nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, vị Tỳ-khưu nọ đã cho y đến vi Tỳ-khưu-ni không phải 

là thân quyến.
一 Có một điêu quy định, có một điêu quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt)・
6. Điều Pãcittiya đến vị may y cho Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến đã 

được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Udāyi đã may y cho vị Tỳ-khưu-ni không phải 

là thân quyến.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

・..(ĩìt).
7. Điều Pãcittỉya đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với Tỳ-khưu-ni đã 

được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 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.
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一 Có một điêu quy định, có một điêu quy định thêm.
一 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. ...(nt).

8. Điều Pãcỉttỉya đến vị hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với Tỳ- 
khưu-ni đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
r ■

Liên quan đên ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước rồi cùng lên 

một chiêc thuyên với các Tỳ-khưu-ni.
—Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do bôn nguồn sanh tội: 

・..(nt).
9. Điều Pâcỉttiya đến vị dầu biết vẫn thọ thực thức ăn được Tỳ-khun-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.
一 Có một điều quy định, có một điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
10. Điều Pâcỉttiya đến vị cùng với Tỳ-khưu-ni9 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.
一 Có một điều quy định.
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一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý? không do khẩu. ...(nt).

Phẩm wGiáo giới” là thứ ba.

5.4.
1. Điều Pãcittỉya đến vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy đã 

được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư, sau khi tiếp tục tru ngụ, đã 

thọ dụng vật thực ở phước xá.
一 Có một điêu quy định, có một điêu quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt).
2. Điêu Pâcittiya 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?
一 Liên quan đến Devadatta.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Devadatta cùng với tùy tùng đã liên tục yêu cầu các gia 

đình rồi thọ thực.
一 Có một điều quy định, có bảy điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt).
3. Điều Pãcỉttiya trong trường hợp vật thực thỉnh sau đã được quy đinh 

tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khtru được thỉnh mời nơi này đã thọ thực ở 

nơi khác.



1012 ❖ TẬP YẾU

-CÓ một điều quy định, có bốn điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở âiê\i Kathina. ...(nt).
4. Điều Pãcittiya đến vị sau khi đã thọ lãnh đầy hai hoặc ba bình bát bánh 

ngọt lại thọ lãnh quá mức ấy đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vi Tỳ-khưu đã thọ lãnh không biết chừng mực.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
5. Điều Pãcittiya 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?

一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khxru.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu khi thọ thực xong và đã từ choi [vật 

thực dâng thêm] đã thọ thực [thêm] ở nơi khác.
一 Có một điều quy định, có điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôi! sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina. ...(nt).
6. Điều Pãcittiya 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 mem không phải là 
thức ăn thừa đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khmi nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu nọ đã thỉnh câu 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.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
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7. Điều Pãcittỉya đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc 
sái thời đã được quy đinh tại đâu?

-Đã được quy đinh tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã thọ dụng vật thực 

vào lúc sái thời.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt)・

8. Điều Pãcittỉya đến vi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được 
tích trữ đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Belatthisīsa.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Belatthisīsa đã thọ dụng vật thực đã được tích trữ.
- Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt).
9. Điều Pãcittỉya 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 đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 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.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do bôn nguôn sanh tội: ...(nt).

9 y r r
10. Điêu Pãcittiya đên vị đưa thức ăn chưa được bô thí vào miệng đã được 

quy định tại đâu?
-Đã được quy định tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ.
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về Sự việc gì?
r r

-Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu nọ đã đưa thức ăn chưa được bô thí vào miệng. 
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] y

ở điêu lông cừu. ...(nt).
Phẩm uVật thực95 là thứ tư.

5.5.
L Điều Pãcittỉya đến vi 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 Vesālī.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến Đại đức Ānanda.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Ānanda đã cho nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái 

bánh ngọt [mà] nghĩ rằng một cái.
一 Có một điều quy đinh.
—Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt)・

2. Điều Pãcỉttỉya đến vi [nói với] vi Tỳ-khưu rằng: “Này Đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ vào làng hoặc thi 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?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến Đại đức Ưpananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā [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.

一 Có một điều quy định.
—Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・
3. Điều Pãcỉttỉya đến vi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống 

đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã đi vào gia 

đình chỉ có cặp vợ chông roi ngôi xuông.
-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
4. Điêu Pãcittỉya đên vị cùng với người nữ ngôi xuông ở chô ngôi kín đáo, 

được che khuất đã được quy định tại đâu?
—Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã cùng với 

người nữ ngôi xuông ở chô ngôi kín dáo, được che khuât.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý5 không do khẩu. ...(nt).
5. Điều Pãcỉttiya đến vị cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín 

đáo đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã cùng với 

người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo.
一 Có một điều quy định.
一 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. ...(nt).
6. Điều Pãcỉttiya đến vị5 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 đinh tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā.
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về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức ưpananda, con trai dòng Sakyā 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.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathỉna. ...(nt).
7. Điều Pãcittỉya đến vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn 

[thỉnh cầu] đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại xứ Sakkā.
Liên quan đến ai?
一 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 

Sakyā nói rằng: "Thua các ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay", đã không 
chờ đợi.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ,..(nt).
8. Điều Pãcittiya đến vi 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?
一 Trong sự việc ấy5 các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem quân đội 

động binh.
一 Có một điều quy đinh, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt)・
9. Điều Pãcitíỉya đến vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm đã được quy định 

tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ"khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã cư ngụ trong binh đội quá 

ba đêm.
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一 CÓ một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu áy sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt).
10. Điều Pãcittỉya đến vị đi đến nơi tập trận đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến nơi tập trận.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt).

Phẩm wĐạo sĩ lõa thể” là thứ năm.

5.6.
1. Điêu Pãcỉttiya vê việc uông rượu và men say đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Sâgata.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Sâgata đã uông rượu mạnh.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội? điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể 

sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khau. ...(nt).

2. Điều Pãcittỉya về việc thọt léc bằng ngón tay đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã chọc cười vi Tỳ-khưu 

bằng cách dùng ngón tay thọt léc.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
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3. Điều Pãcittiya về việc chơi giỡn ở trong nước đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khmi nhóm Mười Bảy Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đùa giỡn trong 

nước ở dòng sông Aciravatī.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
4. Điêu Pãcỉttiya vê sự không tôn trọng đã được quy đinh tại đâu?
-Đã được quy định tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Channa.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Channa đã thê hiện sự không tôn trọng.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt)・
5. Điều Pãcittiya đến vị làm Tỳ-khiru kinh sợ đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã làm vị Tỳ-khưu kinh sợ.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
6・ Điều Pãcittỉya đến vị tự mình đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm đã được quy 

định tại đâu?
一 Đã được quy định tại xứ Bhagga.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vi Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khiru đã tự mình đốt lên ngọn lửa rồi sưỏd ấm.
一 Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
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7. Điều Pãcittiya đến vị tắm khi chưa đủ nửa tháng đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu sau khi nhìn thây đức vua roi đã tăm 

không biết chừng mực.
一 Có một điêu quy định, có sáu điêu quy định thêm.
Là điều quy đinh cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực?
一 Là điều quy định cho khu vực.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều lông cừu. ...(nt)・

8. Điều Pãcỉttiya đến vị sử dụng y mới khi chưa áp dụng cách hoại sắc nào 
đó trong ba cách hoại sắc đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khxru.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu đã không nhận biêt y của bản thân.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điêu lông cừu. ...(nt).
9. Điều Pãcittiya đến vi sau khi chú nguyện dùng chung y của mình đến 

vi Tỳ-khưu hoặc đến vi Tỳ-khtru-ni hoặc đến cô Ni tu tập sự hoặc đến vi Sa-di 
hoặc đến vi Sa-di-ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện đã được quy đinh 
tại đâu?

-Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā sau khi chú 

nguyện dùng chung y của mình đến vị Tỳ-khưu rồi đã sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina. ...(nt).
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10. Điều Pâcittỉya đến vị thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc 
ống đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị Tỳ-khiru đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã thu giâu bình bát và y của 

các Tỳ-khưu.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).

Phẩm 66R1TỢU và chất say” là thứ sáu.

5.7.
1. Điêu Pãcittiya đên vị cô ý đoạt lây mạng sông sinh vật đã được quy định 

tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt).
2. Điêu Pãcỉttiya đên vi dâu biêt nước có sinh vật vân sử dụng đã được quy 

định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư dâu biêt nước có sinh vật đã 

sử dụng.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
3. Điều Pãcỉttiya đến vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo 

pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.



ĐẠI PHÂN TÍCH < 1021

Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư dâu biêt sự tranh tụng đã 

được giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ,..(nt).
4. Điều Pâcỉttỉya đến vị dầu biết vẫn che giấu tội xấu của vi Tỳ-khưu [khác] 

đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vi Tỳ-khưu nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, vi Tỳ-khưu nọ dầu biết đã che giấu tội xấu của vị Tỳ- 

khưu [khác],
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khau và do ý. ...(nt).
5. Điều Pãcỉttỉya đến vi dầu biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai 

mươi tuổi đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu dâu biêt đã cho tu lên bậc trên người 

chưa đủ hai mươi tuổi.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt)・

6. Điều Pãcittiya đến vị dầu biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc đã được quy định tại đâu?

-Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc áy, vị Tỳ-khưu nọ dâu biêt vân hẹn trước roi đã đi chung 

đường xa với đám người đạo tặc.
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- Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu và 
do ý. ...(nt).

7. Điều Pâcittiya đến vi hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ đã 
được quy định tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vi Tỳ-khưu nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, vi Tỳ-khưu nọ đã hẹn trước rồi đi chung đường xa với 

người nữ.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do bôn nguồn sanh tội: ...(nt).
8. Điều Pâcỉttỉya đến vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ 

ba đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Tỳ-khiru Arittha trước kia là người huấn luyện chim ưng. 
về sự việc gì?
-Trong sự việc ấy, Tỳ-khưuArittha trước kia là người huấn luyện chim ưng 

đã không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
9. Điều Pâcỉttỉya đến vị dầu biết vẫn hưởng thụ chung với vị Tỳ-khưu phát 

ngôn như thế, là vi không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, đã 
được quy định tại đâu?

一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư dâu biêt đã hưởng thụ chung 

với Tỳ-khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp 
và không dứt bỏ tà kiến ấy.

一 Có một điều quy đinh.
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一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・
10. Điều Pãcittiya đến vị dầu biết vẫn dụ dỗ vị Sa-di đã bị trục xuất như thế 

[vì không từ bỏ tà kiến] đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư dầu biết đã dụ dỗ Sa-di 

Kandaka đã bi trục xuất như thế [vì không từ bỏ tà kiến].
-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm "C6 sinh vậtw là thứ bảy.

5.8.
1. Điều Pãcỉttỉya đến vị khi được các Tỳ-khưu nhắc nhở theo pháp lại nói 

rằng: "Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm rành rẽ ve Luậf  đã được quy 
đinh tại đâu?

9

-Đã được quy đinh tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
—Liên quan đến Đại đức Channa.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Channa khi được các Tỳ-khưu nhắc nhở đúng 

Pháp đã nói rang: "Này các Đại dức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho 
đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luat."

—Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt).
2. Điều Pãcỉttiya đến vị chê bai Luật đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã chê bai Luật.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
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3. Điều Pâcittỉya về việc [giả vờ] ngu dốt đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã [giả vờ] ngu dốt.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
4. Điều Pãcỉttỉya đến vi vì nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào vi Tỳ- 

khưu [khác] đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ây, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư vì nôi giận bát bình đã tung 

cú đánh vào các Tỳ-khiru.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
5. Điêu Pãcỉttiya đên vị vì nôi giận bát bình roi giơ tay dọa đánh vi Tỳ-khiru 

[khác] đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất bình đã giơ 

tay dọa đánh các Tỳ-khưu.
一 Có một điều quy định.
—Trong sáu nguôi! sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý? không do khẩu. ...(nt).
6. Điều Pãcittỉya đến vị bôi nhọ vị Tỳ-khiru [khác] về tội Sañghādisesa 

không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
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一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội 
Sañghādisesa không có nguyên cớ.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・
7. Điều Pãcittỉya đến vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc cho vị Tỳ-khưu [khác] 

đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã cô ý gợi lên nôi nghi hoặc 

cho các vị Tỳ-khưu.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội:…(nt)・
8. Điều Pãcittiya đến vị đứng lắng nghe các Tỳ-khiru đang xảy ra sự xung 

đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đứng lắng nghe các Tỳ- 

khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu và 
do ý. ...(nt).

9. Điều Pãcittiya đến vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự 
đúng Pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán đã được quy đinh tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 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 trao ra sự tùy thuận 

cho những hành sự đúng Pháp sau đó đã tiến hành việc phê phán.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ・..(nt).
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10. Điều Pãcỉttiya đến vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng đã được 
quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, vị Tỳ-khưu nọ sau khi không trao ra sự tùy thuận rồi đã 

từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở 
hội chúng.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
11. Điều Pãcỉttỉya đến vị sau khi cùng với hội chúng hợp nhất cho y sau đó 

lại tiến hành việc phê phán đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi cùng với hội chúng 

hợp nhát cho y, sau đó đã tiên hành việc phê phán.
- Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt)・
12. Điều Pãcittiỵa đến vi dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến 

hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư dâu biêt lợi lộc đã được 

khăng định là dâng đên hội chúng đã thuyêt phục dâng cho cá nhân.
一 Có một điều quy định.
—Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・

Phẩm “Theo pháp59 là thứ tám.
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5.9.
1. Điều Pãcittiya đến vị đi vào hậu cung của đức vua khi chưa báo tin trước 

đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Ānanda.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Ānanda đã đi vào hậu cung của đức vua khi 

chưa báo tin trước.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina. ...(nt).
2. Điều Pãcittiya đến vi nhặt lấy vật quý giá đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, vi Tỳ-khưu nọ đã nhặt lấy vật quý giá.
一 Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội9 điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
3. Điều Pâcittiya đến vị đi vào làng lúc sái thời không báo cho vị Tỳ-khiru 

hiện diện đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi vào làng lúc sái thời.
一 Có một điều quy định, có ba điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 

ở điều Kathina. ...(nt).
4. Điều Pãcittỉya đến vi bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, 

hoặc bằng sừng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại xứ Sakkā.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
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về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây? nhiêu vị Tỳ-khưu không biêt chừng mực đã yêu câu 

nhiêu ông đựng kim.
- Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt)・
5. Điều Pãcittỉya đến vị bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước đã 

được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Ưpananda, con trai dòng Sakyā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức ưpananda, con trai dòng Sakyā đã nằm ở 

giường cao.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
6. Điêu Pãcỉttỉya đên vị bảo làm giường hoặc ghê có độn bông gòn đã được 

quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm giường và ghế 

có độn bông gòn.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
7. Điều Pâcittiya đến vi bảo làm tấm lót ngồi vượt quá kích thước đã được 

quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã sử dụng các tấm lót ngồi 

không đúng kích thước.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
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8. Điêu Pãcittỉya đên vị bảo làm y đăp ghẻ vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các y đắp ghẻ 

không đúng kích thước.
-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
9. Điều Pãcỉttiya đến vị bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước 

đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các vải choàng 

tắm mưa không đúng kích thước.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).
10. Điều Pãcittỉya đến vị bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ 

đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Nandā.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Nandā đã sử dụng y băng kích thước y của đức 

Thiện Thệ.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt).

Phẩm uĐức vua” ỉa thứ chín.
Dứt chín mươi hai điều Pãcittiya.
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TÓM LƯỢC PHÀN NÀY:

1. Nói dối, sự mắng nhiếc, nói đâm thọc, theo từng câu, hai điều về việc 
năm, việc thuyêt giảng, và luôn cả việc tuyên bô? tội xâu, việc đào xới.

2. Thảo mộc, nói tráo trở, vị đã phàn nàn, giường và việc nằm được nói đến, 
vị đến trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, có sinh vật.

3. Chưa được chỉ định, khi [mặt trời] đã lặn, chỗ trú ngụ [của Tỳ-khưu-ni] 
và vì vật chất, vị cho [y], vị may [y], với sự hẹn trước, [chung] thuyền, [nếu] 
thọ thực, [ngồi] chung.

4. Vật thực [ở phước xá], [vật thực] chung nhóm, [thọ thực] nơi khác, bánh 
ngọt, vi đã ngăn [vật thực], đối với vi đã ngăn [vật thực], lúc sái thời, sự tích 
trữ, sữa tươi với tăm xỉa răng, các điêu ây là mười.

5. Nữ đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, sau khi đi vào, được che khuất và với nơi 
kín đáo, vị đã được thỉnh mòi, với các vật dụng, [xem] đội quân, việc trú ngụ 
[nơi binh đội], nơi tập trận.

6. Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn [ở trong nước], sự không tôn trọng và sự 
làm cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tắm, việc hoại sắc, đích thân [chú nguyện], do 
việc thu giấu.

7. Cố ý [giết hại], nước [có sinh vật], [khơi lại] các hành sự, [che giấu] tội 
xấu, chưa đủ hai mươi tuổi, [đám người] đạo tặc, người nữ, trong khi chỉ ra, về 
việc ngụ chung và vi [Sa-di] đã bị trục xuất.

8. Theo pháp, việc gây ra bối rối, sự giả vờ ngu dốt, cú đánh, về sự giá tay 
[dọa đánh], không có nguyên cớ, cố ý, tôi sẽ lắng nghe, về việc phê phán, vị bỏ 
đi, sau khi cùng hội chúng cho di, vị thuyết phục dâng cá nhân.

9. Và của đức vua, vật quý giá, vi hiện diện, kim may, và [chân] giường, 
[độn] bông gòn, vật lót ngồi, [y đắp] ghẻ, [choàng tắm] thuộc mùa mưa và [y] 
đức Thiện Thệ.

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY
Nói dối, thảo mộc, giáo ẹiới, vật thực, đạo sĩ lõa thể, [uống] rượu, có sinh 

vật, [theo] pháp, với phẩm ve đức vua, các phẩm ấy là chín.

—ooOoo—

1.6. CHƯƠNG PĀTIDESANĪYA
l. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thấy, điều Pātidesañīya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mem từ tay Tỳ-khtru-ni không phải là thân quyên đã đi vào xóm nhà, roi thọ 
thực đã được quy đinh tại đâu?
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一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ.
về sự việc gì?
-Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu nọ đã thọ lãnh vật thực từ tay Tỳ-khưu-ni 

không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. ...(nt).

2. Điều Pātidesariīya đến vi không ngăn cản vị Tỳ-khưu-ni đang hướng dẫn 
sự phục vụ rồi thọ thực đã được quy định tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã không ngăn cản vi Tỳ- 

khưu-ni đang hướng dẫn sự phục vụ.
一 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 và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu và 
do ý. ...(nt).

3. Điều Pātidesañīya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực 
mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc Hữu học rồi thọ thực đã được 
quy định tại đâu?

-Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã thọ lãnh không biết chừng mực.
-Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân, không do khau không do ý; có the sanh lên do thân và do y, 
không do khẩu. ...(nt).

4. Điều Pātidesañīya đến vi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ 
trong rừng rồi thọ thực đã được quy định tại đâu?
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一 Đã được quy định tại xứ Sakkā.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vi Tỳ-khưu đã không thông báo về bọn trộm cướp 

đang ẩn náu trong tu viện.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 

sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có the sanh lên do thân, do khẩu và 
do ý. ...(nt).

Dứt bốn điều Pātidesamya.

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY
Không phải là thân quyến, vị đang chỉ bảo bày thức ăn, bậc Thánh Hữu 

học, với vị ngụ ở rừng, bốn điều Pātidesanīya đã được giảng giải bởi đấng 
Toàn Giác.

—ooOoo—

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 thây, điêu Dukkata đên vị quân y [nội] đê lòng thòng phía trước hoặc phía 
sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã quân y [nội] đê lòng 

thòng phía trước và phía sau.
-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý5 không do khẩu. ...(nt).
2. Điêu Dukkata đên vị trùm y [vai trái] đê lòng thòng phía trước hoặc phía 

sau do không có sự tồn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã trùm y [vai trái] để lòng 

thòng phía trước và phía sau.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
3. Điều Dukkata đến vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 

trọng ...(nt).
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đê hở thân roi đi ở nơi 

xóm nhà.
一 Có một điều quy định.
一 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. ...(nt).
4. Điều Dukkata đến vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 

tôn trọng ...(ỉit)・

一 Trong sự việc ây? các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đê hở thân roi ngôi ở nơi 
xóm nhà.

一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt)・
5. Điều Dukkata đến vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không 

có sự tôn trọng ...(nt).
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi đi 

nơi xóm nhà.
y

一 Có một điêu quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
6. Điều Dukkata đến vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không 

có sự tôn trọng ...(nt)・
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi 

ngồi ở nơi xóm nhà.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân và do v, không do khẩu. ...(nt).
7. Điêu Dukkata đên vị nhìn chô này chô nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không 

có sự tôn trọng ...(nt).
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一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 
đi ở nơi xóm nhà.

一 Có một điều quy định.
一 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. ...(nt).
8. Điều Dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do 

không có sự tôn trọng ...(nt).
-Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 

ngồi ở nơi xóm nhà.
一 Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
9. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự 

tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khxru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 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.
一 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. ...(nt).
10. Điều Dukkata đến vi ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có 

sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 

sự vén y lên.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).

Phẩm ÍẾTròn đềuw là thứ nhất
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7.2.
1. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có 

sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà, cười 

tiêng cười lớn.
-Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do y. ...(nt).
2. Điêu Dukkata đên vị ngôi ở nơi xóm nhà với tiêng cười vang do không 

có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 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.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
3. Điều Dukkata đến vị trong khi đi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn tiếng 

động lớn do không có sự tôn trọng ...(nt)・
-Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà, gây 

tiếng động ồn tiếng động lớn. ...(nt).
4. Điêu Dukkata đên vị trong khi ngôi ở nơi xóm nhà gây tiêng động ôn 

tiếng động lớn do không có sự tôn trọng ...(nt).
-Trong sự việc ây9 các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã ngôi ở nơi xóm nhà, gây 

tiếng động ồn tiếng động lớn. ...(nt).
5. Điều Dukkata đến vi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có 

sự tôn trọng ...(nt)・
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 

đung đưa thân. ...(nt)..・ sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và 
do y, không do khẩu. ...(nt).
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6. Điều Dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không 
có sự tôn trọng ...(nt)・

一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa thân. ...(nt).

7. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không 
có sự tôn trọng ...(nt).

一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa cánh tay. ...(nt).

8. Điều Dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng ...(nt).

一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khxru nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa cánh tay. ...(nt).

9. Điều Dukkata đến vi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có 
sự tôn trọng ...(nt).

一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa đầu. ...(nt).

10. Điều Dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 

sự đung đưa đầu.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôi! sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).

Phẩm wCười vang” là thứ nhì.

7.3.
1. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự 

tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
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về Sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 

chống nạnh.
- Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
2. Điều Dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có 

sự tôn trọng ...(nt).
3. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự 

tôn trọng ...(nt).
4. Điêu Dukkata đên vi ngôi ở nơi xóm nhà với đâu trùm lại do không có 

sự tôn trọng ...(nt).
5. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự 

tôn trọng ...(nt)・
6. Điều Dukkata đến vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 

trọng...(nt).
7. Điêu Dukkata đên vị thọ lãnh đô khát thực không nghiêm trang do không 

có sự tôn trọng ...(nt)・
8. Điều Dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất thực 

do không có sự tôn trọng ...(nt).
9. Điêu Dukkata đên vị thọ lãnh quá nhiêu súp do không có sự tôn trọng 

・..(nt).
10. Điều Dukkata đến vị thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do 

không có sự tôn trọng đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 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.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).

Phẩm ốíChống nạnh” là thứ ba.
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7.4.
1. Điêu Dukkata đên vị thọ dụng đô khát thực không nghiêm trang do không 

có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 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.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu.…(nt).
2. Điều Dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực 

do không có sự tôn trọng ...(nt).
3. Điều Dukkata đến vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ 

khất thực do không có sự tôn trọng ...(nt)・

4. Điều Dukkata đến vị thọ dụng quá nhiều súp do không có sự tôn trọng 
・..(nt).

5・ Điêu Dukkata đên vi vun lên thành đông roi thọ dụng đô khát thực do 
không có sự tôn trọng ...(nt)・

6. Điều Dukkata đến vi dùng cơm che lấp súp và thức ăn do không có sự 
tôn trọng ...(nt)・

7. Điều Dukkata đến vị không bị bệnh yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của 
bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng ...(nt)・

一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 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. ,..(nt).

8. Điều Dukkata đến vi nhìn vào bình bát của các vi khác với ý định tìm lỗi 
do không có sự tôn trọng ...(nt)・

一 Có một điều quy đinh.
-Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
9. Điều Dukkata đến vị làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng ...(nt).
10. Điêu Dukkata đên vị làm vát cơm dài do không có sự tôn trọng đã được 

quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
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Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã làm vắt cơm dài do không 

có sự tôn trọng.
一 Có một điều quy đinh.
-Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khau. ...(nt).
Phẩm WĐỒ ăn khất thực55 là thứ tư.

7.5.
1. Điều Dukkata đến vị há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do 

không có sự tôn trọng đã được quy đinh tại đâu?
—Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 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.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý9 không do khẩu. ...(nt).
2. Điều Dukkata đến vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do 

không có sự tôn trọng ...(nt).
3. Điều Dukkata đến vị nói khi miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng 

…(nt)..・ sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
...(nt).

4. Điêu Dukkata đên vị thọ thực theo lôi đưa thức ăn [vào miệng] một cách 
liên tục do không có sự tôn trọng ...(nt)…sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý5 không do khẩu. ...(nt)・

5. Điều Dukkata đến vị thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do 
không có sự tôn trọng ...(ĩ!t)・

6. Điều Dukkata đến vi thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự tôn 
trọng ...(nt)・

7. Điều Dukkata đến vị thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn 
trọng ...(nt).
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8. Điều Dukkata đến vi thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn 
trọng ...(nt).

9. Điều Dukkata đến vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng 
・..(nt)・

10. Điều Dukkata đến vi thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự 
tôn trọng ...(nt).

Phẩm “Vắt cơm” là thứ năm.

7.6.
1. Điều Dukkata đến vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn 

trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khiru.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vi Tỳ-khưu đã uông sữa có làm tiêng sột sột.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).
2. Điêu Dukkata đên vị thọ thực có sự liêm tay do không có sự tôn trọng ...(nt).
3・ Điều Dukkata đến vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn 

trọng ...(nt).
4. Điêu Dukkata đên vi thọ thực có sự liêm môi do không có sự tôn trọng ・..(nt).
5. Điêu Dukkata đên vi thọ lãnh tô nước uông băng bàn tay có dính thức ăn 

do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại xứ Bhagga.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay 

có dính thức ăn. ...(nt).
6. Điều Dukkata đến vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà 

do không có sự tôn trọng đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy định tại xứ Bhagga.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
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về Sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm 

ở nơi xóm nhà. ...(nt).
7. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người có dù ở bàn tay do không có 

sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. ...(nt).
一 Có một điêu quy định, có một điêu quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do khẩu và do ý, không do thân. ...(nt).
8. Điêu Dukkata đên vi thuyêt pháp đên người có gậy ở bàn tay do không 

có sự tôn trọng ...(nt)・
9. Điều Dukkata đến vi thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không 

có sự tôn trọng ...(nt).
10. Điều Dukkata đến vi thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do 

không có sự tôn trọng ...(nt)・

Phẩm ^Tiếng sột sột99 là thứ sáu.

7.7.
1. Điêu Dukkata đên vị thuyêt pháp đên người có mang giày do không có 

sự tôn trọng ...(nt)・
2. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự 

tôn trọng ...(nt).
3. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn 

trọng ...(nt).
4. Điêu Dukkata đên vị thuyêt pháp đên người đang năm do không có sự 

tôn trọng ...(nt)・
5. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không 

có sự tôn trọng ...(nt)・
6. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người đội khăn ở đàu do không có 

sự tôn trọng ...(nt)・
7. Điều Dukkaịa đến vị thuyết pháp đến người có đầu được trùm lại do 

không có sự tôn trọng ...(nt)・

8・ Điều Dukkata đến vị ngồi ở nền đất rồi thuyết pháp đến người ngồi trên 
chỗ ngồi do không có sự tôn trọng ...(nt).
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一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khẩu và do ý.7

7 Tam tạng Thái Lan ghi rằng: sanh lên do khẩu và do ý, không do thân."

9. Điêu Dukkata đên vị ngôi ở chô ngôi tháp roi thuyêt pháp đên người ngôi 
trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng ...(nt).

10. Điều Dukkata đến vị đứng thuyết pháp đến người đang ngồi do không 
có sự tôn trọng ...(nt).

11. Điều Dukkata đến vị đang đi phía sau thuyết pháp đến người đang đi ở 
phía trước do không có sự tôn trọng ...(nt).

12. Điều Dukkata đến vi đang đi bên đường thuyết pháp đến người đang đi 
giữa đường do không có sự tôn trọng ...(nt).

13. Điều Dukkata đến vị đứng đại tiện, hoặc tiểu tiện do không có sự tôn 
trọng ...(nt).

一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do y, không do khẩu. ...(nt).

14. Điêu Dukkata đên vi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô trên cỏ cây 
xanh do không có sự tôn trọng ...(nt)・

15. Điều Dukkata đến vi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng đã được quy đinh tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã đại tiện, tiêu tiện và khạc 

nhổ vào trong nước.
一 Có một điều quy định, có một điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu.…(nt).

Phẩm “GiAy dép” là thứ bảy. 
Dứt bảy mươi lăm điều Sekhiya.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
r _ \ r r

1. [Quân] tròn đêu, che kín, khéo thu thúc, mát nhìn xuổng, được vén lên, 
tiếng cười vang, giọng nói [nhỏ nhẹ] và luôn cả ba việc đung đưa.
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2. Và luôn cả việc chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, sự ôm đầu gối. Một cách 
nghiêm trang, và chú tâm ở bình bát, lượng súp tương xứng, vừa ngang miệng 
bình bát.

3・ Một cách nghiêm trang, chú tâm ở bình bát, theo tuần tự, lượng súp 
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, tiêng chép chép, tiêng sột sột, [liêm] tay, bình bát, 
[liếm] môi, [tay] có dính thức ăn, [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, giày, ngồi xe, đang nằm, người ngồi ôm 
đầu gối và người đội khăn, trùm đàu.

8. ở nền đất, chỗ ngồi thấp, đứng, [đi] phía sau và bên lề đường. Vi đứng 
không nên làm ở trên cỏ và trong nước.

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY

Tròn đêu, cười lớn tiêng, việc chông nạnh và đô khát thực là tương tợ như 
thế ấy, các vắt cơm, luôn cả tiếng sột sột với giày dép là thứ bảy.

Dứt phần quy đinh tại đâu thuộc bộ Đại Phân tíchĩ
—ooOoo—

2. PHÀN BAO NHIÊU TÔI .

2.1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA
1. Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội?
一 Vi trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: Vi thực hiện việc đôi 

lứa nơi thi thể chưa bi [thú] ăn thì phạm tội Pārājika\ vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi the đã bi [thú] ăn nhiều phan thì phạm tội Thullaccaya\ và vị đưa dương 
vật vào miệng đã được mở ra nhimg không bị va chạm thì phạm tội Dukkata. 
Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này.

2. Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội?
一 Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vị lấy theo lối trộm 

cắp vật chưa được cho trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka thì phạm tội

8 Phần phân tích về giới dành cho Tỳ-khưu có tên là Đại Phân tích hoặc Phân tích Giới Tỳ-khưu (ND). 
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Pãrặịika; vị lấy theo lối trộm cắp vật chưa được cho trị giá hơn một mãsaka 
hoặc kém năm mâsaka thì phạm tội Thullaccaya; vi lây theo lôi trộm cap vật 
chưa được cho tri giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka thì phạm tội Dukkata.• ♦ —1 • • • 匸 • • •

Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội này.
3. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu tội?
一 Vi trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: Vị đào hố 

để bẫy người [nghĩ rằng]: "Người rơi xuống sẽ chết" thì phạm tội Dukkata; khi 
đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi [ở nạn nhân] thì phạm tội Thullaccaya; 
[nạn nhân] chét đi thì phạm tội Pārājika. Vị trong khi cô ý đoạt lây mạng sông 
con người vi phạm ba tội này.

4. Vi trong khi khoác lác vê pháp thượng nhân không có, không thực chứng 
vi phạm bao nhiêu tội?

一 Vị trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không c6, không thực chứng 
vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác 
lác vê pháp thượng nhân không có, không thực chứng thì phạm tội Pārājika\ vị 
nói răng: [Tỳ-khưu] nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ây là 
bậc A-la-hán", [ngu&i nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya^ [người nghe] 
không hiểu được thì phạm tội Dukkata. Vi trong khi khoác lác về pháp thượng 
nhân không có, không thực chứng vi phạm ba tội này.

Dứt bốn điều Pãrậịika.

2.2. CHƯƠNG SAÑGHĀDISESA
1. Vị trong khi gắng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm bao nhiêu tội?
一 Vị trong khi gắng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm ba tội: Vị có ý 

định, gắng sức, bị xuất ra thì phạm tội Sañghādisesa^ vị có ý đinh, gắng sức, 
không bị xuất ra thì phạm tội Thuỉlaccaya; lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata.

2. Vi trong khi thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ vi phạm ba 
tội: Vị sờ vào thân [người nữ] bằng thân [vị ấy] thì phạm tội Sañghādisesa\ 
vị sờ vào vật được găn liên với thân [người nữ] băng thân [vị áy] thì phạm tội 
Thullaccaya\ vị sờ vào vật được găn liên với thân [người nữ] băng vật được găn 
liền với thân [vị ấy] thì phạm tội Dukkata.

3. Vị trong khi nói với người nữ bằng những lời thô tục vi phạm ba tội: Vi 
nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu thì phạm tội 
Sanghãdisesa; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến [phần cơ thể] từ 
xương đòn [ở cổ] trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và đường 
tiểu thì phạm tội Thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến vật 
gan liền với thân thì phạm tội Dukkata.
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4. Vị trong khi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi phạm ba tội: Vị ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ thì phạm 
tội Sañghādisesa; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của người vô căn thì phạm tội Thullaccaya} vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho 
bản thân trong sự hiện diện của loài thú thì phạm tội Dukkata.

5. Vị trong khi tiến hành việc mai mối vi phạm ba tội: Vi nhận lời, thông 
báo, đem lại [hồi báo] thì phạm tội Sañghādisesa; vi nhận lời, thông báo, không 
đem lại [hồi báo] thì phạm tội Thullaccaya; vị nhận lời, không thông báo, không 
đem lại [hồi báo] thì phạm tội Dukkata.

6. Vị trong khi tự xin [vật liệu] rồi bảo xây dựng cốc liêu vi phạm ba tội: 
Vi bảo xây dựng, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ còn cục [vữa tô] cuối 
cùng thì phạm tội Thullaccaya; khi cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm 
tội Sañghādisesa.

7. Vị trong khi bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: Vị bảo xây dựng, 
lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata\ còn cục [vữa tô] cuôi cùng thì phạm tội 
Thullaccaya\ khi cục [vữa tô] ấy đã được đặt vào thì phạm tội Sañghādisesa.

8. Vị trong khi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pārājika không có nguyên cớ vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý đinh loại trừ, rồi nói lời 
[buộc tội] thì phạm tội Dukkata và tội Sañghādisesa\ sau khi đã thỉnh ý [để 
buộc tội], có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời [mắng nhiếc] thì phạm tội nói lời 
mang nhiếc.9

9. Vị sau khi năm lây sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc vê cuộc tranh 
tụng có quan hệ khác biệt rồi trong khi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pārājika vi 
phạm ba tội: Vi khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý định loại trừ, rồi nói lời 
[buộc tội] thì phạm tội Dukkata với tội Sañghādisesa; sau khi đã thỉnh ý [đe

9 Tức là tội Pãcittỉya thứ nhì (ND).
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buộc tội], có ý định măng nhiêc, roi nói lời [măng nhiêc] thì phạm tội nói lời 
măng nhiêc.

10. Vị Tỳ-khưu là người chia rẽ hội chúng trong khi được nhắc nhở đến 
lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội 
Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào 
lúc cham dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sanghãdisesa.

11. Các Tỳ-khưu là những kẻ ủng hộ vị chia rẽ [hội chúng] trong khi được 
nhắc nhở đến làn thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghi 
thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội 
Thuỉlaccaya; vào lúc cham dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghādisesa.

12. Vị Tỳ-khưu khó dạy trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không 
chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghi thì phạm tội Dukkata; do hai lời
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r
tuyên ngôn của hành sự phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên 
ngôn hành sự thì phạm tội Sañghādisesa.

13. Vị Tỳ-khưu là người làm hư hỏng các gia đình trong khi được nhắc nhở 
đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm 
tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; 
vào lúc cham dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghādisesa.

y
Dứt mười ba điêu Saũghãdisesa.

2.3. CHƯƠNG NISSAGGIYA
3.1.
1. Vị trong khi vượt quá mười ngày ve [việc cất giữ] y phụ trội vi phạm một 

tội Nỉssaggỉya Pâcỉttiya.
2. Vị trong khi xa lìa [một trong] ba y một đêm vi phạm một tội Nỉssaggỉya 

Pãcittiya,
3. Vị sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ, trong khi vượt quá một tháng vi phạm 

một tội Nỉssaggỉya Pãcittiya.
4. Vị trong khi bảo Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến giặt y cũ dơ vi 

phạm hai tội: Vị bảo giặt, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được giặt 
xong thì phạm tội Nỉssaggỉya Pâcỉttỉya.

5. Vị trong khi nhận lãnh y từ tay của Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến 
phạm hai tội: Vi nhận lấy, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã nhận lấy 
thì phạm tội Nissaggỉya Pãcittỉya.

6・ Vi trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyên vê y vi phạm hai tội: Vị yêu câu, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata\ khi 
đã yêu câu thì phạm tội Nỉssaggiya Pãcittỉya.

7. Vị trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về y vượt quá số lượng ấy vi phạm hai tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã yêu câu thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya.

8. Vi khi chưa được thỉnh câu trước lại đi đên gặp người gia chủ không phải 
là thân quyên, trong khi đưa ra sự căn dặn vê y vi phạm hai tội: Vi đưa ra sự căn 
dặn, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn thì phạm tội 
Nissaggiya Pãcỉttỉya.

9. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ không phải là 
thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: Vị đưa ra sự căn 
dặn, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn thì phạm tội 
Nissaggiya Pãcittỉya.
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10. Vị trong khi đạt được y băng lời nhăc nhở quá ba lân và băng hành động 
đứng quá sáu lần vi phạm hai tội: Vị đạt được [y], lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata; khi đã đạt được [y] thì phạm tội Nỉssaggiya Pâcỉttỉya.

Phẩm Kathina là thứ nhất

3.2.
1. Vi trong khi bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm vi phạm hai tội: Vi 

bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm tội 
Nỉssaggỉya Pãcỉttỉya.

2. Vi trong khi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen vi phạm 
hai tội: Vị bảo làm5 lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong 
thì phạm tội Nỉssaggỉya Pãcittiya.

3. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm mới mà không lấy một phần lông cừu màu 
trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành 
thì phạm tội Dukkatư, khi đã được làm xong thì phạm tội Nỉssaggiya Pãcỉttỉya.

4. Vị trong khi bảo làm tâm trải năm môi năm vi phạm hai tội: Vi bảo 
làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata*. khi đã được làm xong thì phạm tội 
Nissaggỉya Pâcittiya.

5. Vi trong khi bảo làm tấm lót ngồi mới mà không lấy ở phần xung quanh 
của tấm trải nằm cũ một gang tay của đức Thiện Thệ vi phạm hai tội: Vị bảo 
làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm tội 
Nissaggiya Pãcitíiya.

6. Vị sau khi thọ lãnh các lông cừu, trong khi mang đi quá ba do-tuần vi 
phạm hai tội: Vị mang đi quá ba do-tuần bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata\ 
mang đi quá bước thứ nhì thì phạm tội Nỉssaggiya Pãcỉttỉya.

7. Vi trong khi bảo Tỳ-khiru-ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu 
phạm hai tội: Vị bảo giặt, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã được giặt 
xong thì phạm tội Nỉssaggiya Pãcỉttiya.

8. Vị trong khi nhận lãnh vàng bạc vi phạm hai tội: Vị cầm lấy, lúc tiến hành 
thì phạm tội Dukkata; khi đã cầm lấy thì phạm tội Nissaggỉya Pãcittiya.

9. Vi trong khi thực hiện việc trao đổi vàng bạc dưới nhiều hình thức vi 
phạm hai tội: Vi thực hiện. lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata* khi đã thực hiện 
thì phạm tội Nissaggiya Pâcittiya.

10. Vi trong khi thực hiện việc mua bán dưới nhiều hình thức vi phạm hai 
tội: Vi thực hiện, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện thì phạm 
tội Nissaggiya Pâcittỉya.

Phẩm “T。t*m" là thứ nhì.
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3.3.
1. Vị trong khi vượt quá mười ngày về [việc cất giữ] bình bát phụ trội vi 

phạm một tội Nỉssaggiya Pãcittiya.
2. Vị trong khi sắm bình bát mới khác với bình bát cũ chưa đủ năm miếng 

vá vi phạm hai tội: Vi sắm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã sam thì 
phạm tội Nissaggiya Pãcittiya,

3. Vi sau khi thọ lãnh các dược phẩm, trong khi [cất giữ] vượt quá bảy ngày 
vi phạm một tội Nissaggiya Pãcittiya,

4. Vị trong khi tìm kiếm y choàng tắm mưa khi còn hơn một tháng của mùa 
nắng vi phạm hai tội: Vị tìm kiếm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã 
kiếm được thì phạm tội Nissaggiya Pâcittiya.

5. Vị sau khi tự mình cho y đến vị Tỳ-khưu rồi nổi giận bất bình, trong khi 
giật lại vi phạm hai tội: Vị giật lại, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã 
giật lại thì phạm tội Nỉssaggiya Pãcittiya.

6. Vi sau khi tự mình yêu cầu chỉ sợi, trong khi bảo các thợ dệt dệt thành y 
vi phạm hai tội: Vi bảo dệt. lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được dệt 
xong thì phạm tội Nissaggỉya Pãcittiya.

7. Vị khi chưa được thỉnh câu trước lại đi đên các thợ dệt của gia chủ không 
phải là thân quyên, trong khi đưa ra sự căn dặn vê y vi phạm hai tội: Vị đưa 
ra sự căn dặn, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn thì 
phạm tội Nỉssaggỉya Pãcittiya.

8. Vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt, trong khi [cất giữ] vượt quá thời hạn về y 
phạm một tội Nissaggỉỵa Pãcittỉya.

9. Vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở nơi xóm nhà, trong khi xa lìa 
quá sáu đêm vi phạm một tội Nỉssaggiya Pãcỉttỉya,

10. Vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng cho hội chúng, trong khi 
thuyết phục dâng cho bản thân vi phạm hai tội: Vị thuyết phục, lúc tiến hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã thuyết phục được thì phạm tội Nissaggỉya Pâcittiya.

Phẩm “Binh bát" là thứ ba.
Dứt ba mươi điều Nissaggiya Pãcittiya.

2.4. CHƯƠNG PĀCITTIYA
4.1.
L Vi trong khi cố tình nói lời dối trá vi phạm bao nhiêu tội?
-Vị trong khi cố tình nói lời dối trá vi phạm năm tội: Vị có ước muốn xấu 

xa, bi thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có, 
không thực chứng thì phạm tội Pârãjika\ vị bôi nhọ vị Tỳ-khưu ve tội Pãrâịỉka 
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không có nguyên cớ thì phạm tội Sañghādisesa; vị nói rằng: "Vi [Tỳ-khưu] nào 
cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy là bậc A-la-hán9\ [người nghe] 
hiên được thì phạm tội Thullaccaya, [người nghe] không hiêu được thì phạm 
tội Dukkata; khi cố tình nói dối thì phạm tội Pãcittiya. Vị trong khi cố tình nói 
lời dối trá vi phạm năm tội này.

2. Vị trong khi mắng nhiếc vi phạm hai tội: Vị mắng nhiếc người đã tu lên 
bậc trên thì phạm tội Pãcittiya; vị mang nhiếc người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata.

3. Vi trong khi tạo ra sự đâm thọc vi phạm hai tội: Vi tạo ra sự đâm thọc đối 
với người đã tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcittiya; vị tạo ra sự đâm thọc đối với 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata.

4. Vị trong khi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng câu vi 
phạm hai tội: Vị dạy đọc, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; theo mỗi một câu 
thì phạm tội Pãcỉttiya.

5. Vi trong khi năm chung chô ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai 
ba đêm vi phạm hai tội: Vị nằm xuống, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã nằm xuống thì phạm tội Pâcittiya.

6. Vị trong khi nằm chung chỗ ngụ với người nữ vi phạm hai tội: Vị nằm 
xuồng, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã năm xuông thì phạm tội 
Pãcỉttỉya.

7. Vị trong khi thuyết pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu vi phạm hai 
tội: Vị thuyết giảng, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; theo mỗi một câu thì 
phạm tội Pãcittỉya.

8. Vi trong khi tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến người chưa 
tu lên bậc trên vi phạm hai tội: Vị tuyên bố, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; 
khi đã tuyên bố thì phạm tội Pãcittiya.

9. Vị trong khi công bô tội xâu xa của vi Tỳ-khưu đên người chưa tu lên 
bậc trên vi phạm hai tội: Vị công bô? lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã 
công bố thì phạm tội Pãcỉttỉya.

10. Vị trong khi đào đất vi phạm hai tội: Vị đào9 lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata; theo từng nhát đào thì phạm tội Pãcittiya.

Phẩm “N6i d6i” là thứ nhất.

4.2.
1. Vị trong khi phá hoại thảo mộc vi phạm hai tội: Vị phá hoại, lúc tiến hành 

thì phạm tội Dukkata; theo từng hành động phá hoại thì phạm tội Pãcỉttỉya.
2. Vị trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác vi phạm hai tội: Khi tội 

nói tránh né chưa được phán quyết, vi phản kháng cách này hoặc cách khác thì 
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phạm tội Dukkata\ khi tội nói tránh né đã được phán quyết, vi phản kháng cách 
này hoặc cách khác thì phạm tội Pãcittiya.

3. Vị trong khi phàn nàn về vị Tỳ-khưu vi phạm hai tội: Vi phàn nàn, lúc 
tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã phàn nàn thì phạm tội Pãcittiya.

4. Vị sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội 
chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi phạm 
hai tội: Vị vượt qua chỗ rơi của cục đất [được ném bởi người đàn ông có sức 
mạnh bậc trung] bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua bước thứ nhì thì 
phạm tội Pãcittiya.

5. Vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không 
thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi phạm hai tội: Vị vượt qua hàng 
rào bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội 
Pãcittiya.

6・ ơ trong trú xá thuộc vê hội chúng, vi dâu biêt vân chen vào [chô] của vị 
Tỳ-khưu đã đên trước, trong khi năm xuông vi phạm hai tội: Vị năm xuồng, lúc 
tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã nằm xuống thì phạm tội Pãcittiya.

7. Vị nổi giận, bất bình trong khi lôi kéo vị Tỳ-khiru ra khỏi trú xá thuộc về 
hội chúng vi phạm hai tội: Vị lôi kéo ra, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã lôi kéo ra thì phạm tội Pãcittiya.

8. Vị trong khi ngôi lên trên chiêc giường hoặc ghê loại có chân tháo rời 
được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng vi phạm hai tội: Vị ngồi lên, lúc 
tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngôi lên thì phạm tội Pãcittiya.

o r 9
9. Vị sau khi quyêt định phương thức của việc lợp mái hai ba lớp, trong khi 

quyêt định vượt quá mức ây vi phạm hai tội: Vi quyêt định, lúc tiên hành thì 
phạm tội Dukkata\ khi đã quyết đinh thì phạm tội Pãcỉttiya.

10. Vi dầu biết nước có sinh vật trong khi tưới lên cỏ hoặc đất sét vi phạm 
hai tội: Vị tưới, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tưới thì phạm tội 
Pãcittiya.

Phẩm “Th我o mQc” là thứ nhì.

4.3.
1. Vị chưa được chỉ đinh trong khi giáo giới các Tỳ-khưu-ni vi phạm hai 

tội: Vị giáo giới, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giáo giới thì phạm 
tội Pãcittỉya.

2. Vị trong khi giáo giới các Tỳ-khưu-ni lúc mặt trời đã lặn vi phạm hai tội: 
Vị giáo giới, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã giáo giới thì phạm tội 
Pãcittiya.
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3. Vị sau khi đi đến Ni viện, trong khi giáo giới các Tỳ-khưu-ni vi phạm hai 
tội: Vị giáo giới, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giáo giới thì phạm 
tội Pãcittiya.

4. Vị trong khi phát ngôn rằng: "Các Tỳ-khưu giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì 
nguyên nhân lợi lộc" vi phạm hai tội: Vị phát ngôn, lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata; khi đã phát ngôn thì phạm tội Pãcỉttiya.

5. Vị trong khi cho y đến Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến vi phạm 
hai tội: Vị cho, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cho thì phạm tội 
Pãcỉttỉya.

6. Vi trong khi may y cho Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến vi phạm hai 
tội: Vị may, lúc tiến hành thì phạm tội DukkaỊa; theo từng đường kim thì phạm 
tội Pãcittiya.

7. Vị sau khi đã hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với Tỳ-khưu-ni vi 
phạm hai tội: Vi thực hiện, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata: khi đã thực hiện 
thì phạm tội Pãciítiya.

8. Vị sau khi đã hẹn trước, trong khi cùng lên một chiếc thuyền với Tỳ- 
khmi-ni vi phạm hai tội: Vị lên [thuyền], lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; 
khi đã lên [thuyền] thì phạm tội Pãcỉttỉya.

9. Vi dầu biết thức ăn được Tỳ-khưu-ni môi giới cho, trong khi thọ thực vi 
phạm hai tội: Vị [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 負rT rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata\ mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội Pãcittỉya.

10. Vi trong khi cùng với Tỳ-khưu-ni, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
vi phạm hai tội: Vi ngồi xuống, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata^ khi đã ngồi 
xuống thì phạm tội Pãcittỉya.

Phẩm ^Giáo giới” là thứ ba.

4.4. r
1. Vi trong khi thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ây vi phạm hai 

tội: Vi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 負n” rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống thì phạm tội Pãcittỉya.

2. Vi trong khi thọ dụng vật thực dâng chung nhóm vi phạm hai tội: Vị 
[nghi rằng]: “Ta sẽ án” rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống thì phạm tội Pãcittiya.

3. Vị trong khi thọ dụng vật thực thỉnh sau vi phạm hai tội: Vị [nghĩ rằng]: 
“Ta sẽ an" rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm 
tội Pãcỉttiya.

4. Vị sau khi đã thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy bánh ngọt, trong khi 
thọ lãnh quá mức ấy vi phạm hai tội: Vị thọ lãnh, lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata\ khi đã thọ lãnh thì phạm tội Pãcittỉya.
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5. Vị thọ thực xong và đã từ choi [vật thực dâng thêm], trong khi thọ dụng 
vật thực cứng hoặc vật thực mem không phải là đô còn thừa vi phạm hai tội: Vi 
[nghĩ rằng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ 負n" rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata\ mỗi một 
lân nuôt xuồng thì phạm tội Pãcittiya,

6. Vị trong khi 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 đồ còn 
thừa vi phạm hai tội: Do lời nói của vị ấy, vị kia [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn,5 rồi thọ lãnh [vị nói] thì phạm tội Dukkata; vào lúc [vị kia] chấm dứt bữa ăn 
[vị nói] thì phạm tội Pãcittỉya,

7. Vi trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời 
phạm hai tội: Vị [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nhai, ta sẽ 負n” rồi thọ lãnh thì phạm tội 
Dukkata; môi một lân nuôt xuông thì phạm tội Pãcittiya.

8. Vi trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được tích trữ 
vi phạm hai tội: Vi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nhai, ta sẽ 負n” rồi thọ lãnh thì phạm tội

Ả r 1 A 1 A . ■

Dukkata; môi một lân nuôt xuồng thì phạm tội Pãcỉttiya.
9. Vị sau khi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, 

trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị [nghĩ rằng]: "Ta sẽ ăn,, rồi thọ lãnh thì 
phạm tội Dukkata\ mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Pãcỉttỉya.

10. Vị trong khi đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vi phạm hai tội: 
Vị [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 負n" rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuông thì phạm tội Pãcittiya.

Phẩm í4Vật thựcw là thứ tư.

4.5.
1. Vị trong khi 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 vi phạm hai tội: Vị cho, 
lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cho thì phạm tội Pãcittiya.

2. Vi [nói vơi] vị Tỳ-khưu rằng: "Này Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào 
làng hoặc thị trấn để khất thúc", sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho 
vị ấy, trong khi đuổi đi vi phạm hai tội: Vị đuổi di, lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata\ khi đã đuổi đi thì phạm tội Pãcittiya.

3. Vị sau khi đi vào nơi gia đình chỉ có cặp vợ chồng, trong khi ngồi xuống 
vi phạm hai tội: Vi ngôi xuông, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngôi 
xuống thì phạm tội Pãcittiya.

4. Vi trong khi cùng với người nữ ngôi xuông ở chô ngôi kín đáo, được che 
khuất vi phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã ngôi xuồng thì phạm tội Pãcittiya.
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5・ Vị trong khi cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngồi 
xuống thì phạm tội Pācittiya.

6. Vị đã được thỉnh mời, đã có bữa trai phạn, trong khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn không có sự thông báo đến vị Tỳ-khiru hiện 
diện vi phạm hai tội: Vi vượt qua khu vực lân cận bước thứ nhát thì phạm tội 
Dukkata; vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pācittiya.

7. Vị trong khi yêu cầu dược phẩm quá thời hạn [thỉnh cầu] vi phạm hai 
tội: Vi yêu cầu, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã yêu cầu thì phạm tội 
Pācittiya.

8. Vị trong khi đi để xem quân đội động binh vi phạm hai tội: Vi đi thì phạm 
tội Dukkata\ nơi nào đứng lại roi nhìn thì phạm tội Pācittiya.

9. Vị trong khi cư ngụ ở nơi binh đội quá ba đêm vi phạm hai tội: Vị cư ngụ, 
lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cư ngụ thì phạm tội Pācittiya.

10. Vi trong khi đi đến nơi tập trận vi phạm hai tội: Vị đi thì phạm tội 
Dukkata; nơi nào đứng lại rồi nhìn thì phạm tội Pācittiya.

Phẩm “Bạo sĩ lõa thể55 là thứ năm.

4.6.
1・ Vị trong khi uống rượu mạnh vi phạm hai tội: Vị [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 

u6ng" rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
Pācittiya.

2. Vị trong khi chọc cười vị Tỳ-khưu bằng cách dùng ngón tay thọt léc vi 
phạm hai tội: Vị chọc cười, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã chọc 
cười thì phạm tội Pācittiya.

3. Vị trong khi chơi giỡn ở trong nước vi phạm hai tội: Vị chơi giỡn ở trong 
nước ngập dưới mắt cá chân thì phạm tội Dukkata\ vị chơi giỡn ở trong nước 
ngập trên mắt cá chân thì phạm tội Pācittiya.

4. Vị trong khi thể hiện sự không tôn trọng vi phạm hai tội: Vị thể hiện, lúc 
tiến hành thì phạm tội Dukkata^ khi đã thể hiện thì phạm tội Pācittiya.

5. Vị trong khi làm vị Tỳ-khưu kinh sợ vi phạm hai tội: Vị làm kinh sợ5 lúc 
tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã làm kinh sợ thì phạm tội Pācittiya.

6. Vị sau khi tự mình đốt lên ngọn lửa, trong khi sưởi ấm vi phạm hai tội: 
Vi tự mình đốt lửa, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đốt lửa thì phạm 
tội Pācittiya.

r ， r
7. Vị chưa đủ nửa tháng, trong khi tăm vi phạm hai tội: Vị tăm, lúc tiên hành 

thì phạm tội Dukkata; vào lúc hoàn tất việc tắm thì phạm tội Pācittiya.
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8. Vị khi chưa áp dụng cách hoại sắc nào đó thuộc về ba cách hoại sắc, 
trong khi sử dụng y mới vi phạm hai tội: Vị sử dụng, lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata\ khi đã sử dụng thì phạm tội Pãcỉttiya.

9. Vi sau khi đích thân chú nguyện dùng chung y đến vi Tỳ-khưu hoặc đến 
vị Tỳ-khưu-ni hoặc đên cô Ni tu tập sự hoặc đên vị Sa-di hoặc đên vị Sa-di-ni, 
trong khi sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện [của vị kia] vi phạm hai tội: 
Vị sử dụng, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã sử dụng thì phạm tội 
Pãcittiya.

10. Vị trong khi thu giâu bình bát hoặc y, hoặc vật lót ngôi, hoặc ông đựng 
kim, hoặc dây thắt lưng của vi Tỳ-khưu vi phạm hai tội: Vi thu giấu, lúc tiến 
hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thu giấu thì phạm tội Pãcittỉya.

Phẩm “Rượu và chất say” là thứ sáu.

4.7.
1. Vị trong khi cô ý đoạt lây mạng sông sinh vật vi phạm bao nhiêu tội?
-Vị trong khi cô ý đoạt lây mạng sông sinh vật vi phạm bôn tội: Vị đào 

hố không xác định [đối tượng, nghĩ rằng]: “Ai rơi xuống sẽ chết” thi phạm tội 
Dukkata; loài người sau khi rơi xuống trong ấy và chết đi [vi đào] thì phạm 
tội Pãrặjỉka\ dạ-xoa hoặc nga quỷ, hoặc loài thú dạng người sau khi rơi xuống 
trong ấy và chết đi thì phạm tội Thullaccaya; loài thú sau khi rơi xuống trong 
ấy và chết đi thì phạm tội Pãcittỉya. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh 
vật vi phạm bốn tội này.

2. Vị dầu biết nước có sinh vật trong khi sử dụng vi phạm hai tội: Vị sử 
dụng, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã sử dụng thì phạm tội Pãcỉttỉya.

3. Vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp, trong khi 
khơi lại để làm hành sự lần nữa vi phạm hai tội: Vị khơi lại, lúc tiến hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã khơi lại thì phạm tội Pãcittiya.

4. Vi biết tội xấu xa của vi Tỳ-khưu [khác], trong khi che giấu vi phạm một 
tội Pâcỉttiya.

5. Vị dâu biêt người chưa đủ hai mươi tuôi, trong khi cho tu lên bậc trên vi 
phạm hai tội: Vị cho tu lên bậc trên, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã 
cho tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcỉttỉya.

6・ Vi dàu biết rồi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với đám người 
đạo tặc vi phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã thực hiện thì phạm tội Pâcittiya.

7. Vi sau khi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với người nữ vi phạm 
hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã thực hiện thì 
phạm tội Pãcittiya.
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8. Vị trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba mà không dứt bỏ tà kiến ác 
vi phạm hai tội: Do lời đề nghi thì phạm tội Dukkaịa\ vào lúc chấm dứt tuyên 
ngôn hành sự thì phạm tội Pãcỉttỉya.

9. Vị dầu biết vị Tỳ-khưu là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành 
thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, trong khi hưởng thụ chung vi phạm hai 
tội: Vị hưởng thụ chung, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã hưởng thụ 
chung thì phạm tội Pãcỉttỉya.

10. Vi dầu biết vi Sa-di đã bi trục xuất như thế trong khi dụ dỗ vi phạm hai 
tội: Vị dụ dỗ, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã dụ dỗ thì phạm tội 
Pãcỉttỉya.

Phẩm “C6 sinh vập là thứ bảy.

4.8.
L Vị Tỳ-khưu, trong khi được các Tỳ-khưu nhắc nhở theo pháp, mà nói 

rằng: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luaf9 vi phạm hai tội: 
Vị nói, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã nói thì phạm tội Pãcittỉya.

2. Vị trong khi chê bai Luật, vi phạm hai tội: Vị chê bai, lúc tiến hành thì 
phạm tội Dukkata\ khi đã chê bai thì phạm tội Pãcittiya.

3. Vị trong khi [giả vờ] ngu dốt, vi phạm hai tội: Khi sự ngu dốt chưa được 
khẳng đinh, vị [giả vờ] ngu dốt thì phạm tội Dukkata; khi sự ngu dốt đã được 
khẳng định, vị [giả vờ] ngu dốt thì phạm tội Pâcittỉya.

4. Vị nổi giận, bất bình trong khi tung cú đánh vào vị Tỳ-khưu vi phạm 
hai tội: Vị đánh, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đánh thì phạm tội 
Pãcỉttỉya.

5. Vị nổi giận, bất bình trong khi giơ tay dọa đánh vị Tỳ-khiru vi phạm hai 
tội: Vi giơ tay, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giơ tay thì phạm tội 
Pãcittiya.

6. Vị trong khi bôi nhọ vị Tỳ-khưu vê tội Sañghādisesa không có nguyên 
cớ vi phạm hai tội: Vị bôi nhọ, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã bôi 
nhọ thì phạm tội Pãcittiya.

7. Vị trong khi cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vi Tỳ-khưu vi phạm hai 
tội: Vị gợi lên, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã gợi lên thì phạm tội 
Pâcỉttỉya.

8. Vị trong khi đứng lắng nghe các Tỳ-khưu đang xảy ra sự xung đột, đang 
xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận vi phạm hai tội: Vị [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 
nghe" rồi đi đến thì phạm tội Dukkata\ nơi nào đứng lại rồi lắng nghe thì phạm 
tội Pãcittiya.



1056 雄 TẬP YẾU

9. Vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng Pháp, sau đó, 
trong khi gây điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã phê phán thì phạm tội Pãcittiya.

10. Trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, vi sau khi 
không trao ra sự tùy thuận, roi từ chô ngôi đứng dậy, trong lúc bỏ đi vi phạm 
hai tội: Vị đang lìa khỏi hội chúng một tầm tay thì phạm tội Dukkata; khi đã lìa 
khỏi thì phạm tội Pãcittiya.

11. Vị sau khi đã cùng với hội chúng hợp nhất cho y, sau đó trong khi gây ra 
điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; 
khi đã phê phán thì phạm tội Pãcittiya.

12. Vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, trong khi 
thuyết phục dâng cho cá nhân vi phạm hai tội: Vị thuyết phục, lúc tiến hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã thuyết phục thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Phẩm í6Theo pháp55 là thứ tám.

4.9.
1. Vị trong khi đi vào hậu cung của đức vua chưa được báo tin trước vi 

phạm hai tội: Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất thì phạm tội Dukkaía; 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pãcỉttỉya.

2. Vi trong khi nhặt lên vật quý giá vi phạm hai tội: Vị nhặt lấy, lúc tiến 
hành thì phạm tội Dukkata} khi đã nhặt lấy thì phạm tội Pãcỉttỉya.

3. Vi trong khi đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị Tỳ-khưu hiện 
diện vi phạm hai tội: Vị vượt qua hàng rào bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pãcittiya.

4. Vi trong khi bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, hoặc 
bằng sừng vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã được làm xong thì phạm tội Pãcỉttỉya.

5. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước vi phạm hai 
tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì 
phạm tội Pãcỉttiya.

6. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn vi phạm hai tội: 
Vi bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm 
tội Pãcittiya.

7. Vị trong khi bảo làm vật lót ngôi vượt quá kích thước vi phạm hai tội: Vi 
bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã được làm xong thì phạm 
tội Pãcỉttỉya.
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8. Vị trong khi bảo làm y đắp ghẻ vượt quá kích thước vi phạm hai tội: Vi 
bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm 
tội Pãcittiya.

9. Vị trong khi bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước vi phạm 
hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong 
thì phạm tội Pâcittỉya.

10. Vị trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ vi phạm 
bao nhiêu tội?

一 Vị trong khi bảo làm y băng kích thước y của đức Thiện Thệ vi phạm hai 
tội: Vi bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata\ khi đã được làm xong thì 
phạm tội Pãcittỉya. Vị trong khi bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ 
vi phạm hai tội này.

Phẩm ẾÍĐức vua” là thứ chín. 
Dứt chín mươi hai điều Pãcittiya.

2.5. CHƯƠNG PĀTIDESANIYA
1. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay Tỳ- 

khưu-ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi 
phạm bao nhiêu tội?

一 Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay Tỳ- 
khưu-ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi 
phạm hai tội: Vi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 互n" rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội Pātidesanīya. Vi sau khi tự tay thọ lãnh vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến đã đi 
vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này.

2. Vị sau khi không ngăn cản vị Tỳ-khưu-ni đang hướng dẫn sự phục vụ, 
trong khi thọ thực vi phạm hai tội: Vi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 負n” rồi thọ lãnh thì 
phạm tội Dukkata; môi một lân nuôi xuồng thì phạm tội Pātidesariīya.

3. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình 
đã được công nhận là bậc Thánh Hữu học, trong khi thọ thực vi phạm hai tội: 
Vị [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 角n" rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống thì phạm tội Pātidesanīya.

4. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mem chưa được 
báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong 
khi thọ thực vi phạm bao nhiêu tội?

-Vi sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm chưa được 
báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong 
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khi thọ thực vi phạm hai tội: Vị [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 負n" rồi thọ lãnh thì phạm 
tội Dukkata; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Pātidesamya. Vi sau khi tự 
tay thọ lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mem chưa được báo tin trước trong 
khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm 
hai tội này.

Dứt bốn điều Pãtỉdesanĩya.

2.6. CÁC ĐIỀU SEKHIYA
6.1.
1. Vị trong khi quấn y [nội] để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 

không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội?
一 Vi trong khi quấn y [nội] để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 

không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. Vị trong khi quấn y [nội] để 
lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội này.

2. Vị trong khi trùm y [vai trái] để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

3. Vi để hở thân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata.ÍT • • • •

4. Vị đê hở thân trong khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata.

5. Vi múa máy tay hoặc chân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata,

6. Vị múa máy tay hoặc chân trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkaía.

7. Vi nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata.

8. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata.

9. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội Dukkata.

10. Vị trong khi ngôi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata.

Phẩm 64Tròn đều^ là thứ nhất.
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6.2.
1. Vi trong khi đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
2. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
3. Vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi đi ở nơi xóm nhà do không 

có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
4. Vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do 

không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
5. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata,
6. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
7. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự 

tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
8. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có 

sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
9. Vi trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata,
10. Vi trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự 

tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
Phẩm 6íCười vang” là thứ nhi.

6.3.
1. Vi trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
2. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
3. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng 

vi phạm một tội Dukkata.
4. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
5. Vi trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng 

phạm một tội Dukkata.
6. Vi trong khi ngồi ở nơi xóm nhà ôm đầu gối do không có sự tôn trọng vi 

phạm một tội Dukkata.
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7. Vi trong khi thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

8. Vi nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

9. Vị trong khi thọ lãnh quá nhiêu súp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội Dukkata,

10. Vị trong khi thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

Phẩm ÍẾChống nạnh55 là thứ ba.

6.4.
1. Vị trong khi thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 

tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
2. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 

tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
3. Vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không 

có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
4. Vị trong khi thọ dụng quá nhiều súp do không có sự tôn trọng vi phạm 

một tội Dukkata.
5. Vị vun lên thành đống trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 

tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
6. Vị trong khi dùng cơm che kín súp và thức ăn do không có sự tôn trọng 

vi phạm một tội Dukkata.
7. Vi không bị bệnh sau khi yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của bản thân, 

trong khi thọ thực do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
8. Vị trong khi nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không 

có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata,
9. Vi trong khi làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 

Dukkata.
10. Vị trong khi làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 

Dukkata.
Phẩm ỐÍĐỒ ăn khất thực^ là thứ tư.

6.5.
1. Vi trong khi há miệng ra khi vát cơm chưa được đưa đên do không có sự 

tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.



ĐẠI PHÂN TÍCH ❖ 1061

2. Vị trong khi đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

3. Vị trong khi nói bằng miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata.

4. Vị trong khi thọ thực theo lối đưa thức ăn [vào miệng] một cách liên tục 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

5. Vi trong khi thọ thực theo lôi căn văt cơm từng chút một do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

6. Vị trong khi thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata.

7. Vị trong khi thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata.

8. Vị trong khi thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata,

9. Vi trong khi thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội Dukkata.

10. Vị trong khi thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng 
phạm một tội Dukkata.

Phẩm “Vắt cơm” là thứ năm.

6.6.
L Vị trong khi thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng vi 

phạm một tội Dukkata.
2. Vị trong khi thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng vi phạm 

một tội Dukkata,
3・ Vị trong khi thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng vi 

phạm một tội Dukkata.
4. Vi trong khi thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng vi phạm 

một tội Dukkata.
5. Vi trong khi thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không 

có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
6. Vị trong khi đô bỏ nước rửa bình bát có lân cơm ở nơi xóm nhà do không 

có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
7. Vị trong khi thuyết pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
8. Vi trong khi thuyết pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
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9. Vị trong khi thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata.

10. Vị trong khi thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.

Phẩm “Tiếng sột sộtw là thứ sáu.

6.7.
1. Vị trong khi thuyết pháp đến người có mang giày do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata,
2. Vi trong khi thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata,
3. Vị trong khi thuyết pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng vi 

phạm một tội Dukkata.
4. Vị trong khi thuyết pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng 

vi phạm một tội Dukkaịa.
5. Vị trong khi thuyêt pháp đên người ngôi ôm đâu gói do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
6・ Vị trong khi thuyêt pháp đên người đội khăn ở đâu do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
7. Vị trong khi thuyêt pháp đên người có đâu được trùm lại do không có sự 

tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
8. Vị ngồi ở nền đất trong khi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do 

không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
9. Vi ngồi ở chỗ ngồi thấp trong khi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ 

ngoi cao do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata,
10. Vi đứng trong khi thuyêt pháp đên người đang ngôi do không có sự tôn 

trọng vi phạm một tội Dukkata.
11. Vị đang đi phía sau trong khi thuyết pháp đến người đang đi ở phía 

trước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
12. Vi đang đi bên đường trong khi thuyết pháp đến người đang đi giữa 

đường do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata,
13. Vị đứng trong khi đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng vi 

phạm một tội Dukkata.
14. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do 

không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata.
15. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 

không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội?
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一 Vị trong khi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. Vị trong khi đại tiện, hoặc 
tiểu tiện, hoặc khạc nho vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội này.

Phẩm 6'Giày dép” là thứ bảy. 
Dứt các điều Sekhiya.

Dứt phần “Bao nhiêu tội95 là thứ nhì.
—ooOoo—

3. PHÀN Sự HƯ HỎNG

1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng?

一 Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa liên hệ với hai sự hư hỏng 
trong bốn sự hư hỏng: Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. ...(nt).

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự 
hư hỏng?

-Tội vi phạm của vi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước
J r

do không có sự tôn trọng liên hệ với một sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng là 
sự hư hỏng vê hạnh kiêm.

Dứt phần éẾSự hư hỏngw là thứ ba.
-ooOoo-

4. PHÀN ĐƯỢC TÔNG HỢP

1. Các tội vi phạm của vi thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội?

一 Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Pārājika. có thể là nhóm tội 
Thullaccaya, có the là nhóm tội Dukkata. ...(nt).

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy 
nhóm tội?
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-Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội 
là nhóm tội Dukkata.

Dứt phần 4íĐưực tổng hợp” là thứ tư.
—ooOoo-

5. PHẢN NGUỒN SANH TÔI

1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội?

-Các tội vi phạm của vi thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do một nguồn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 
・..(nt).

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội?

-Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn 
sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

Dứt phần ^Nguồn sanh tội55 là thứ năm.
—ooOoo—

6. PHÀN Sự TRANH TỤNG

1. Các tội vi phạm của vi thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng?

-Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng liên quan 
đến tội trong bốn sự tranh tụng. ...(nt).

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nướcỉ
do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bôn sự tranh tụng?

-Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng.

Dứt phần tranh tụng59 là thứ sáu.
—ooOoo—
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7. PHÀN Sự DÀN XẾP

1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp?

一 Các tội vi phạm của vi thực hiện việc đôi lứa được làm lắng diu bởi ba • X7 • • • • • • •
cách dàn xép trong bảy cách dàn xép: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có the là hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt).

2. Tội vi phạm của vi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong 
bảy cách dàn xếp?

-Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được làm lang dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xép: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, có the là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.

Dứt phần “Sụ* dàn xếp” là thứ bảy.
—ooOoo—

8. PHÀN sự QUY TỤ

1. Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội?
-Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: Vị thực hiện việc đôi 

lứa nơi thi the chưa bi [thú] ăn thì phạm tội Pārājika\ vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể đã bị [thú] ăn nhiều phần thì phạm tội Thullaccaya} vi đưa dương vật 
vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm thì phạm tội Dukkata. Vị 
trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này.

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp?

一 Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng: Có thê là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Pārājika, có thể là nhóm tội 
Thullaccaya, có the là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba 
cách dàn xép trong bảy cách dàn xép: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện 
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và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt).

2. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội?

一 Vi trong khi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. Vi trong khi đại tiện, hoặc 
tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội này.

Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được tổng 
hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn sự 
tranh tụng? Được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp?

-Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội Dukkata. Được sanh lên do một nguôi! sanh tội trong sáu nguôn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khau. Là sự tranh tụng liên quan đen 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng diu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xép: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng 
cỏ che lấp.

Dứt phần “Sụ* quy tụw là thứ tám.

Tám phần này được ghi lại theo đường lối học tập.
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

Điều quy định là ở nơi đâu, có bao nhiêu, sự hư hỏng, sự tổng hợp, nguồn 
sanh tội, sự tranh tụng, cách dàn xếp và sự quy tụ.

—ooOoo—

9. PHÀN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU

9.1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA
Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong khi 

thay, điều Pārājika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy định tại 
đâu? Liên quan đến ai? về sự việc gì?…(nt)…Do ai truyền đạt lại?
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1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều Pārājika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy định 
tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Sudinna Kalandaputta.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Sudinna Kalandaputta đã thực hiện việc đôi lứa với 

người vợ cũ.
ở dấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy đinh khi [sự 

việc] chưa xảy ra không?
一 ở đấy, có một điều quy định, có hai điều quy đinh thêm, không có điều 

quy định khi [sự việc] chưa xảy ra.
Là điều quy đinh cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực?
一 Là điều quy định cho tất cả mọi nơi.
Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni]5 [hay] là điều quy 

đinh riêng?
一 Là điều quy đinh 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]?
一 Là điều quy đinh cho cả hai.
Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm cách đọc 

tụng Giới bổn (Pãtimokkha)?
一 Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu.
Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào?
一 Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì.
Là sự hư hỏng nào trong bốn điều hư hỏng?
一 Là sự hư hỏng về giới.
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội?
一 Thuộc về nhóm tội Pārājika.
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội?
一 Điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 

do khâu. ...(nt).
Do ai truyền đạt lại?
一 Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vi Trưởng lão].
Vi Upãlỉ luôn cả vi Dãsaka, vỉ Sonaka, vỉ Sỉggava là tương tợ, với vị 

Moggallỉputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. ...(nt).
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Những vị hàng đâu ây có đại tuệ, là những vỉ thông Luật, rành rẽ vê đường 
lối, đã phổ biến tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni.

2. Điêu Pārājika do duyên của việc lây vật chưa được cho đã được đức Thê 
Tôn ấy ...(nt)..・ quy định tại đâu?

一 Đã được quy đinh tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ gốm.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Dhaniya, con trai người thợ gôm đã lây các vật chưa 

được cho là các cây gỗ của đức vua.
- Có một điều quy định, có một điều quy đinh thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: Có thê 

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 ...(nt).

3・ Điêu Pārājika do duyên của việc đoạt lây mạng sông con người đã được 
quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến nhiều vi Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khtru đã đoạt lây mạng sông lân nhau.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt)・
4. Điều Pārājika do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không 

có, không thực chứng đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy đinh tại thành Vesālī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudâ.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudâ đã khen ngợi vê 

pháp thượng nhân của vị này vị nọ trước các cư sĩ.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt)・

Dứt bốn điều Pārājika.
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9.2. PHÀN SAÑGHĀDISESA VV..
Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong khi 

thây, điêu Sañghādisesa do duyên của việc sau khi đã găng sức roi làm xuât ra 
tinh dịch đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? về sự việc gì? ...(nt)..・ 
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 Sañghādisesa do duyên của việc sau khi đã gắng sức rồi làm xuất 
ra tinh dịch đã được quy định tại đâu?

-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Seyyasaka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Seyyasaka đã găng sức băng tay và làm xuât ra 

tinh dịch.
ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy đinh khi [sự 

việc] chưa xảy ra không?
一 ơ đây, có một điêu quy định, có một điêu quy định thêm, không có điêu 

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?
一 Là điều quy định cho tất cả mọi nơi.
Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khiru-ni], [hay] là điều quy 

định riêng?
一 Là điều quy đinh riêng [cho Tỳ-khiru].
Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 

[hội chúng Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni]?
一 Là điều quy đinh cho một [hội chúng].
[Điều ấy] được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 

năm cách đọc tụng Giới bổn (Pātimokkhaṃ
一 Được gôm chung vào phân mở đâu, được tính vào phân mở đâu.
Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào?
- Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba.
Là sự hư hỏng nào trong bôn điêu hư hỏng?
一 Là sự hư hỏng về giới.
Thuộc vê nhóm tội nào trong bảy nhóm tội?
一 Thuộc về nhóm tội Sañghādisesa.
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội?
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一 Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. ...(nt).

Do ai truyền đạt lại?
一 Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão].
Vi Upãlỉ luôn cả vỉ Dãsaka, vi Sonaka. vi Siggava là tương tợ, với vỉ 

Moggalliputta là thứ năm, các vỉ này là ở đảo Jambu huy hoàng. ...(nt).
Những vi hàng đầu ấy có đại tuệ, là những vi thông Luật, rành rẽ về đường 

lối, đã phổ biến tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni.
2. Điều Sañghādisesa do duyên của việc xúc chạm thân thể với người nữ đã 

được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Udāyi đã thực hiện việc xúc chạm thân thê với 

người nữ.
一 Có một điều quy định.
一 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. ...(nt).
3・ Điều Sañghādisesa do duyên của việc nói với người nữ bằng những lời 

thô tục đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 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.
一 Có một điều quy định.
-Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: Có thê 

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. ...(nt).

4. Điêu Sañghādisesa do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hâu hạ tình dục 
cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đâu?

一 Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
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về Sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Đại đức Udāyi đã ca ngợi sự hâu hạ tình dục cho bản 

thân trong sự hiện diện của người nữ.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu áy sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
5. Điêu Sañghādisesa do duyên của việc tiên hành sự mai môi đã được quy 

định tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Udāyi.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Udāyi đã tiến hành việc mai mối.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 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 y9 không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do y9 không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).

9 y e L
6. Điêu Sañghādisesa do duyên của việc bảo xây dựng cóc liêu do tự mình 

xin [vật liệu] đã được quy đinh tại đâu?
一 Đã được quy đinh tại thành Ālavī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu ở Ālavī.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu ở Ālavī đã bảo xây dựng cốc liêu do tự 

mình xin [vật liệu].
-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
7. Điều Sañghādisesa do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn đã được 

quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Channa.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Channa trong khi cho dọn sạch khu đất của trú 

xá đã bảo người đôn ngã cội cây nọ vôn được dùng làm nơi thờ phượng.
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一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt).
8. Điêu Sañghādisesa do duyên của việc bôi nhọ vị Tỳ-khưu vê tội Pārājika 

không có nguyên cớ đã được quy đinh tại đâu?
-Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã bôi 

nhọ Đại đức Dabba Mallaputtā về tội Pārājika không có nguyên cớ.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt).
9. Điều Sañghādisesa do duyên của việc bôi nhọ vi Tỳ-khtru về tội Pārājika 

sau khi nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan 
hệ khác biệt 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 ây, các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã năm 

lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt 
rồi bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputtā về tội Pārājika,

-Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt).
10. Điều Sañghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 

nhở đến lần thứ ba của vị Tỳ-khưu chia rẽ hội chúng đã được quy định tại đâu?
一 Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Devadatta.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, Devadatta đã ra sức cho việc chia rẽ hội chúng hợp nhát.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
11. Điêu Sañghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhăc 

nhở đến lần thứ ba của các Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ [hội 
chúng] đã được quy định tại đâu?
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-Đã được quy định tại thành Rājagaha.
Liên quan đến ai?
-Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc áy, nhiêu vị Tỳ-khưu đã là những kẻ tuyên bô ly khai, những 

kẻ xu hướng theo Devadatta là người đang ra sức cho việc chia rẽ hội chúng.
一 Có một điều quy định.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu áy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khau và do ý. ...(nt).
12. Điều Sañghādisesa do duyên của việc không chiu dứt bỏ với sự nhắcr y • :

nhở đên lân thứ ba của vị Tỳ-khưu khó dạy đã được quy định tại đâu?
-Đã được quy định tại Kosambī.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến Đại đức Channa.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, Đại đức Channa trong khi được các vị Tỳ-khiru nói đúng 

theo pháp đã tỏ ra ương ngạnh.
-Có một điều quy đinh.
一 Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khau và do ý. ...(nt).
13. Điều Sañghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 

nhở đến lần thứ ba của vi Tỳ-khưu làm hư hỏng các gia đình đã được quy định 
tại đâu?

一 Đã được quy đinh tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được 

hội chúng thực thi hành sự xua đuổi đã chê bai 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.

一 Có một điều quy đinh.
-Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt).
14. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 

khi thay, điều Dukkata do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?
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-Đã được quy định tại thành Sāvatthi.
Liên quan đến ai?
一 Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
về sự việc gì?
一 Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đại tiện, tiêu tiện và khạc 

nhổ vào trong nước.
一 Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.
一 Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 

lên do thân và do ý, không do khẩu. ...(nt).

Dứt phần 66Quy đinh tại đâuw là thứ nhất

10 Đây là phần thuộc về Tỳ-khưu, không rõ vì sao lại đề cập các điều học của Tỳ-khưu-ni? (ND)

10. PHẢN BAO NHIÊU TÔI
.

10.1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA
1. Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội?
一 Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội: Vi thực hiện việc 

đôi lứa nơi thi thể chưa bị [thú] ăn thì phạm tội Pārā/ika; vị thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thể đã bi [thú] ăn nhiều phần thì phạm tội Thullaccaya; vi đưa dương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bi va chạm thì phạm tội Dukkata; 
trong [trường hợp] gậy ngắn bằng nhựa cây thì phạm tội Pãcittiya.w Do duyên 
của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này.

2. Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội?
一 Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vi lấy theo lối 

trộm cắp vật chưa được cho trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka thì phạm 
tội Pãrãjỉka\ vi lây theo lôi trộm cap vật chưa được cho trị giá hơn một mãsaka 
hoặc kém năm mâsaka thì phạm tội Thullaccaya; vị lây theo lôi trộm căp vật 
chưa được cho trị giá một mâsaka hoặc kém một mãsaka thì phạm tội Dukkata. 
Do duyên của việc lay vật chưa được cho vi phạm ba tội này.

3. Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu tội?
-Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: Vị đào hố 

để bẫy người [nghĩ rằng]: "Người rơi xuống sẽ chết” thi phạm tội Dukkata; khi 
đã bi rơi xuông, cảm thọ khô sanh khởi [ở nạn nhân] thì phạm tội Thullaccaya^ 
[nạn nhân] chét đi thì phạm tội Pārājika. Do duyên của sự đoạt lây mạng sông 
con người vi phạm ba tội này.
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4. Do duyên của việc khoác lác vê pháp thượng nhân không có, không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội?

一 Do duyên của việc khoác lác vê pháp thượng nhân không c6, không thực 
chứng vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bi thúc giục bởi ước muốn, 
rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có, không thực chứng thì phạm tội 
Pārājika; vị nói rằng: [Tỳ-khưu] nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị 
Tỳ-khưu ấy là bậc A-la-hán,\ [người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaỵa; 
[người nghe] không hiêu được thì phạm tội Dukkata. Do duyên của sự khoác 
lác về pháp thượng nhân không có, không thực chứng vi phạm ba tội này.

Dứt bốn điều Pārājika.

10.2. CHƯƠNG SAÑGHĀDISESA V・V..
1. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức vi phạm bao 

nhiêu tội?
一 Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức vi phạm ba 

tội: Vị có ý đinh, gắng sức, bi xuất ra thì phạm tội Sañghādisesa; vi có ý định, 
gắng sức, không bị xuất ra thì phạm tội Thulỉaccaya; lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức vi phạm 
ba tội này.

2. Do duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu tội?
一 Do duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: Vị Tỳ-khưu-ni 

nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn [ở cổ] trở xuống từ đầu 
gối trở lên của người nam nhiễm dục vọng thì phạm tội Pārājika; vị Tỳ-khưu sờ 
vào thân [nệười nữ] bang thân [vị ấy] thì phạm tội Sañghādisesa\ vị sờ vào vật 
được gan liền với thân [người nữ] bang thân [vị ấy] thì phạm tội Thullaccaya; 
vị sờ vào vật được gắn liền với thân [người nữ] bằng vật được gắn liền với thân 
[vị ấy] thì phạm tội Dukkata; khi thọt léc bằng ngón tay thì phạm tội Pãcittiya. 
Do duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội này.

3・ Do duyên của việc nói với người nữ bằng những lời thô tục vi phạm ba 
tội: Vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu thì 
phạm tội Sañghādisesa; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến [phần cơ 
thể] từ xương đòn [ở cổ] trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và 
đường tiểu thì phạm tội Thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập 
đến vật gắn liền với thân thì phạm tội Dukkaịa.

4. Do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi 
phạm ba tội: Vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của 
người nữ thì phạm tội Sañghādisesa; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người vô căn thì phạm tội Thuỉỉaccaya; vi ca ngợi sự hầu 
hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú thì phạm tội Dukkata.
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5. Do duyên của việc tiến hành sự mai mối vi phạm ba tội: Vị nhận lời, 
thông báo, đem lại [hồi báo] thì phạm tội Sañghādisesa\ vi nhận lời, thông báo, 
không đem lại [hoi báo] thì phạm tội Thullaccaya; vị nhận lời, không thông 
báo, không đem lại [hồi báo] thì phạm tội Dukkata.

6. Do duyên của việc bảo xây dựng cóc liêu do tự mình xin [vật liệu] vi 
phạm ba tội: Vị bảo xây dựng, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa 
tô] cuối cùng thì phạm tội Thullaccaya} khi cục [vữa tô] ấy đã được đặt vào thì 
phạm tội Sañghādisesa.

7. Do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: Vị bảo xây 
dựng, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuối cùng thì phạm 
tội Thullaccaya; khi cục [vữa tô] ấy đã được đặt vào thì phạm tội Sañghādisesa.

8. Do duyên của việc bôi nhọ vi Tỳ-khưu về tội Pārājika không có nguyên 
cớ vi phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý định loại trừ, rồi nói 
lời [buộc tội] thì phạm tội Dukkata và tội Sanghãdisesa; vị sau khi đã thỉnh ý 
[để buộc tội], có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời [mắng nhiếc] thì phạm tội nói 
lời mang nhiếc.

9. Do duyên của việc bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pārājika sau khi nắm lấy 
sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc ve cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt 
vi phạm ba tội: Vi khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý định loại trừ, rồi nói lời 
[buộc tội] thì phạm tội Dukkata và tội Sanghãdisesa; vị sau khi đã thỉnh ý [để 
buộc tội], có ý đinh mắng nhiếc, rồi nói lời [mắng nhiếc] thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc.

10. Do duyên của việc không chiu dứt bỏ với sự nhác nhở đên lân thứ ba, vị 
Tỳ-khưu là người chia rẽ hội chúng vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội 
Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội Thuỉlaccaya; vào lúc 
chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sanghãdỉsesa.

11. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhăc nhở đên lân thứ ba, 
các vị Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ [hội chúng] vi phạm ba 
tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì 
phạm các tội Thuỉỉaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Sañghādisesa.

Ỉ2. Do duyên của việc không chiu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị Tỳ-khưu khó dạy vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata\ do 
hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc cham dứt 
tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghādisesa.

13. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ 
ba, vị Tỳ-khưu là người làm hư hỏng các gia đình vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị thì phạm tội Dukkata\ do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội 
Thulỉaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghādisesa. 
・..(nt).
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14. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội?

一 Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. Do duyên của hành 
động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nho vào trong nước do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội này.

Dứt phần “Bao nhiêu t0i” là thứ nhì.

11. PHÀN SựHƯHỎNG

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao 
nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng?

一 Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa liên hệ với hai sự 
hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. ...(nt).

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng 
trong bốn sự hư hỏng?

-Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với một sự hư hỏng trong 
bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm.

Dứt phần “Sự hư hỏng55 là thứ ba.

12. PHẦN ĐƯỢC TÔNG HỢP

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp 
vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội?

-Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp 
vào bốn nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Pārājika. có thể là 
nhóm tội Thuỉlaccaya, có thể là nhóm tội Pãcỉttiya, có thể là nhóm tội Dukkata. 
・..(nt)・

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội?
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-Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
o 7

nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng được tông hợp vào một nhóm tội 
trong bảy nhóm tội là nhóm tội Dukkata.

Dứt phần 4íĐược tổng hợp” là thứ tư.

13. PHẦN NGUỒN SANH TÔI

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do 
bao nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội?

一 Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do 
một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. ...(nt).

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu nguôn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội?

-Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý9 không do khẩu.

Dứt phần 6íNguồn sanh tQi” là thứ năm.

14. PHẦN Sự TRANH TỤNG

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng 
nào trong bôn sự tranh tụng?

-Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. ...(nt).

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ 
vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bôn sự tranh tụng?

-Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng liên quan đến tội 
trong bốn sự tranh tụng.

Dứt phần uSự tranh tụng” là thứ sáu.
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15. PHẢN DÀN XẾP

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xép trong bảy cách dàn xép?

一 Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng diu 
bởi ba cách dàn xép trong bảy cách dàn xép: Có thê là hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt).

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lăng diu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp?

-Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
9 r

nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lăng diu bởi ba cách 
dàn xép trong bảy cách dàn xép: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp.

Dứt phần “Dàn x2p” là thứ bảy.

16. PHẢN Sự QUY TỤ

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao 
nhiêu tội?

一 Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bon tội: Vị thực hiện việc 
đôi lứa nơi thi thể chưa bi [thú] ăn thì phạm tội Pārājika; vi thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thể đã bị [thú] ăn nhiều phần thì phạm tội Thuỉlaccaya; vị đưa dương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm thì phạm tội Dukkata; 
trong [trường hợp] gậy ngan bang nhựa cây thì phạm tội Pãcittiya. Do duyên 
của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này.

2. Các tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dằn xếp?

一 Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Pārājika. có thể là nhóm tội 
Thullaccaya, có the là nhóm tội Pãcỉttiya, có the là nhóm tội Dukkata. Được 



1080 ❖ TẬP YẾU

sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và 
do ý, không do khâu. Là sự tranh tụng liên quan đên tội trong bôn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành 
xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt).

3. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội?

-Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. Do duyên của hành 
động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội này.

4. Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tong hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lang dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dằn xếp?

-Tội ây liên hệ với một sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng là sự hư hỏng vê 
hạnh kiêm. Được tông hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội 
Dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn 
sự tranh tụng. Được làm lang dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.

Dứt phần "Sụ* quy tq" là thứ tám.
Dứt tám phần uvề nguyên nhân.”

DỨT MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH THUỘC BÔ ĐẠI PHÂN TÍCH 
VÀ Bô ĐẠI PHÂN TÍCH ĐƯỢC CHẤM DỨT

—ooOoo-
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