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1. 3. ANIYATAKAṆḌO  
 
Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 

paṭhamo aniyato kattha paññatto ―pe― kenābhatan ti?  
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
paṭhamo aniyato kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto.  

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

raho paṭicchanne āsane alaṃkammaniye nisajjaṃ kappesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  
 
 

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

Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti.  
 

Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Asādhāraṇapaññatti.  
 

Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ekatopaññatti.  
 
 

Pañcannaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannan 
ti? Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ.  
 

Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatī ti? Catutthena uddesena 
uddesaṃ āgacchati.  
 

Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattī ti? Siyā sīlavipatti, siyā ācāravipatti.  
 

Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho ti? Siyā 
pārājikāpattikkhandho, siyā saṅghādisesāpattikkhandho, siyā 
pācittiyāpattikkhandho.  
 
 

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

Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇan ti? Āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatī ti? Tīhi samathehi 
sammati: siyā sammukhāvinayena ca, siyā paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
tiṇavatthārakena ca.  
 

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

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

Kā vipattī ti? Asaṃvaro vipatti.  
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1. 3. CHƯƠNG ANIYATA: 
 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều aniyata thứ nhất đã được quy định tại đâu? ―(như trên)― 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 aniyata thứ nhất đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đã 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? – Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra.  

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

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

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

Trong năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha, (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 với phần đọc tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng 
với với phần đọc tụng thứ tư.  

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? – 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 saṅghādisesa, có thể thuộc về nhóm tội 
pācittiya.  
 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
– Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu.  

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

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? – Điều ấy được làm lắng dịu bởi 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.  

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

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

Điều gì là sự phạm tội? – Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội.  
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Kā sampattī ti? Saṃvaro sampatti.  
 

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

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

Ke sikkhantī ti? Sekhā ca puthujjanakalyāṇakā ca sikkhanti.  
 

Ke sikkhitasikkhā ti? Arahanto sikkhitasikkhā.  
 

Kattha ṭhitan ti? Sikkhākāmesu ṭhitaṃ.  
 

Ke dhārentī ti? Yesaṃ vattati te dhārenti.  
 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa.  
 

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

2. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
dutiyo aniyato kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī mātugāmena saddhiṃ eko ekāya 
raho nisajjaṃ kappesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.1  
 

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

Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti.  
 

Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Asādhāraṇapaññatti.  
 

Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ekatopaññatti.  
 

Pañcannaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannan 
ti? Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ.  
 

Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatī ti? Catutthena uddesena 
uddesaṃ āgacchati.  
 

Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattī ti? Siyā sīlavipatti, siyā ācāravipatti.  
 

Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho ti? Siyā 
saṅghādisesāpattikkhandho, siyā pācittiyāpattikkhandho.  

                                                   
1 tasmiṃ vatthusmin ti - PTS. 
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Điều gì là sự thành tựu? – Việc tự kiềm chế là sự thành tựu.  
Điều gì là sự thực hành? – ‘Tôi sẽ không làm việc như thế,’ sau khi thọ trì 

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

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

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

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

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

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

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

trưởng lão).  
Vị Upāli, luôn cả vị Dāsaka, ―(như trên)― ở hòn đảo tambapaṇṇī.  

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

khi thấy, điều aniyata thứ nhì đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi.  

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

nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo.  
Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 

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

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

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

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

Trong năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha, (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 với phần đọc tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng 
với với phần đọc tụng thứ tư.  

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? – 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 
saṅghādisesa, có thể thuộc về nhóm tội pācittiya.  
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Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? Tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato, siyā 
vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca 
samuṭṭhāti.  
 

Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇan ti? Āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatī ti? Tīhi samathehi 
sammati: siyā sammukhāvinayena, siyā paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
tiṇavatthārakena ca. ―pe―  
 

Dve aniyatā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Alaṃ kammaniyañceva - tatheva ca na heva kho,  
 aniyatā supaññattā - buddhaseṭṭhena tādinā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

1. 4. NISSAGGIYAKAṆḌO  
4. 1.  

 
1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 

atirekacīvaraṃ dasāhaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ.  

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

dasāhātikkantaṃ dhāresuṃ,1 tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

 
2. Ekarattaṃ ticīvarena vippavasantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū bhikkhūnaṃ hatthe cīvaraṃ 

nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

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

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

                                                   
1 atirekacīvaraṃ dhāresuṃ - Ma, Syā, PTS. 
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Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu 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.  

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

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? – Điều ấy được làm lắng dịu bởi 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. ―(như trên)―  
 

Dứt hai điều aniyata. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

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

--ooOoo-- 
 

1. 4. CHƯƠNG NISSAGGIYA: 
4. 1.  

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

khi thấy, điều nissaggiya pācittiya đến vị vượt quá mười ngày về (việc cất 
giữ) y phụ trội đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Vesāli.  

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

phụ trội vượt quá mười ngày.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

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

2. Điều nissaggiya pācittiya đến vị xa lìa ba y một đêm đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi giao y tận tay 

của các tỳ khưu rồi đã ra đi du hành trong xứ sở với y nội và y vai trái.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
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3. Akālacīvaraṃ paṭiggahetvā māsaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū akālacīvaraṃ paṭiggahetvā 

māsaṃ atikkāmesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.1  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

 
4. Aññātikāya bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpentassa nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī aññātikāya bhikkhuniyā 

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

 

 
5. Aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇhantassa 

nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā udāyī aññātikāya bhikkhuniyā hatthato 

cīvaraṃ paṭiggahesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

 
6. Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpentassa 

nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto aññātakaṃ 

seṭṭhiputtaṃ cīvaraṃ viññāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 

 
7. Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā tatuttariṃ2 cīvaraṃ 

viññāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  

                                                   
1 ekā paññatti - Syā.     2 tatuttari - Ma; taduttariṃ - Syā, PTS. 
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3. Điều nissaggiya pācittiya 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? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài 

hạn kỳ rồi đã (cất giữ) vượt quá một tháng.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

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

 
4. Điều nissaggiya pācittiya đến vị bảo tỳ khưu ni không phải là thân 

quyến giặt y cũ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đã bảo vị tỳ khưu ni 

không phải là thân quyến giặt y cũ.  
– Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do 

sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

 
5. Điều nissaggiya pācittiya đến vị thọ lãnh y từ tay tỳ khưu ni không 

phải là thân quyến đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Rājagaha.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi thọ lãnh y từ tay tỳ khưu 

ni không phải là thân quyến.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
6. Điều nissaggiya pācittiya 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 định 
tại thành Sāvatthi.  

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã yêu cầu người con trai nhà đại phú không phải là thân quyến về y.  

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

―(như trên)―  

 
7. Điều nissaggiya pācittiya 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? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

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



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1         Mahāvibhaṅgo 

 28

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahuṃ 
cīvaraṃ viññāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  

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

 
 
 

8. Pubbe appavāritassa1 aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto pubbe appavārito 

aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajji, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

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

 
 
 

9. Pubbe appavāritassa1 aññātake gahapatike upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto pubbe appavārito 

aññātake gahapatike upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajji, tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

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

 
 
 

10. Atirekatikkhattuṃ codanāya atirekachakkhattuṃ ṭhānena cīvaraṃ 
abhinipphādentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto upāsakena ajjanho2 

bhante āgamehī ti vuccamāno nāgamesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 

Kaṭhinavaggo paṭhamo.  
 

***** 
 
 

                                                   
1 appavāritena - Syā, PTS.          2 ajjaṇho - Ma; ajjuṇho - Syā, PTS, Sīmu 1, 2.  
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Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã không biết 
chừng mực và yêu cầu nhiều y.  

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

―(như trên)―  
 

8. Điều nissaggiya pācittiya 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? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp gia chủ không phải là thân 
quyến và đưa ra sự căn dặn về y.  

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

―(như trên)―  
 

9. Điều nissaggiya pācittiya đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến gặp các gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp các gia chủ không phải là thân 
quyến và đưa ra sự căn dặn về y.  

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

―(như trên)―  
 

10. Điều nissaggiya pācittiya đến vị đạt được y bằng lời nhắc nhở quá ba 
lần và bằng hành động đứng (im lặng) quá sáu lần đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay’ đã 
không chờ đợi.  

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

―(như trên)―  
 

Phẩm Kaṭhina là thứ nhất. 
 

***** 
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4. 2.  
 
1. Kosiyamissakaṃ santhataṃ kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ 

kattha paññattan ti? Āḷaviyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū kosiyakārake 

upasaṅkamitvā evamāhaṃsu: ‘Bahū āvuso kosakārake pacatha, amhākampi 
dassatha, mayampi icchāma kosiyamissakaṃ santhataṃ kātun ’ti,1 tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

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

 
 
 

2. Suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpentassa 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Vesāliyaṃ paññattaṃ.  

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

eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
 
 
 

3. Anādiyitvā2 tulaṃ odātānaṃ tulaṃ gocariyānaṃ navaṃ santhataṃ 
kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū thokaññeva odātānaṃ ante3 

ādiyitvā4 tatheva suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  

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

 
 
 

4. Anuvassaṃ santhataṃ kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū anuvassaṃ santhataṃ 

kārāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 kārāpetun ti - Syā.   3 odātaṃ ante - Ma, PTS;  
2 anādayitvā - Syā.    odātānaṃ ante ante - Sīmu 1.   4 ādayitvā - Syā.  
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4. 2. 
 

1. Điều nissaggiya pācittiya đến vị bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ 
tằm đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Āḷavī.  

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

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

―(như trên)―  
 
 
 

2. Điều nissaggiya pācittiya đến vị bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu 
thuần màu đen đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Vesāli.  

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

tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen. 
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 
 
 

3. Điều nissaggiya pācittiya đến vị bảo làm tấm trải nằm mới mà không 
lấy một phần lông cừu màu trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

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

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

―(như trên)―  
 
 
 

4. Điều nissaggiya pācittiya đến vị bảo làm tấm trải nằm mỗi năm đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã bảo làm tấm trải 

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

―(như trên)―  
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5. Anādiyitvā1 purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ 
nisīdanasanthataṃ kārāpentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū santhatāni ujjhitvā 

āraññikaṅgaṃ piṇḍapātikaṅgaṃ paṃsukūlikaṅgaṃ samādiyiṃsu,2 tasmiṃ 
vatthusmiṃ.  

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

 

 
6. Eḷakalomāni paṭiggahetvā tiyojanaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Aññataro bhikkhu eḷakalomāni paṭiggahetvā 

tiyojanaṃ atikkāmesi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 

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

 
7. Aññātikāya bhikkhuniyā eḷakalomāni dhovāpentassa nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sakkesu paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū aññātikāhi bhikkhunīhi 

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

 

 
8. Rūpiyaṃ paṭiggaṇhantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan 

ti? Rājagahe paññattaṃ.  
Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto rūpiyaṃ 

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

 

 
9. Nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjantassa nissaggiyaṃ 

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

                                                   
1 anādayitvā - Syā.      2 samādayiṃsu - Syā. 
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5. Điều nissaggiya pācittiya đến vị bảo làm tấm lót ngồi mới mà không 
lấy ở phần xung quanh của tấm lót cũ một gang tay của đức Thiện Thệ đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã quăng bỏ các tấm 

trải nằm và thọ trì pháp của vị ở trong rừng, pháp của vị đi khất thực, pháp 
của vị sử dụng y paṃsukūla.  

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

―(như trên)―  

 
6. Điều nissaggiya pācittiya đến vị thọ lãnh các lông cừu và đem đi quá 

ba do tuần đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  
Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi thọ lãnh các lông 

cừu đã đem đi quá ba do tuần. 
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

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

 
7. Điều nissaggiya pācittiya đến vị bảo tỳ khưu ni không phải là thân 

quyến giặt các lông cừu đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ 
Sakka.  

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

khưu ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
8. Điều nissaggiya pācittiya đến vị 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 

Sakya.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 

đã nhận lãnh vàng bạc.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

 
9. Điều nissaggiya pācittiya đến vị tiến hành việc trao đổi vàng bạc dưới 

nhiều hình thức 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.  
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Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū nānappakārakaṃ 
rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 
 

10. Nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjantassa nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto paribbājakena 
saddhiṃ kayavikkayaṃ samāpajji, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Kosiyavaggo dutiyo.  
 

***** 
 
 

4. 3.  
 
1. Atirekapattaṃ dasāhaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha 

paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiye bhikkhū atirekapattaṃ dhāresuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  
 

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

2. Ūnapañcabandhanena pattena aññaṃ navaṃ pattaṃ cetāpentassa 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sakkesu paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiye bhikkhū appamattakenapi bhinnena 
appamattakenapi khaṇḍena vilikhitamattenapi bahū patte viññāpesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
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Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tiến hành 
việc trao đổi vàng bạc dưới nhiều hình thức. 

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

―(như trên)―  
 
 
 

10. Điều nissaggiya pācittiya đến vị tiến hành việc mua bán dưới nhiều 
hình thức đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã tiến hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo. 

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

―(như trên)―  
 

Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 
 

***** 
 
 

4. 3.  
 

1. Điều nissaggiya pācittiya đến vị vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) 
bình bát phụ trội đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi.  

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

bát phụ trội.  
– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 

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

2. Điều nissaggiya pācittiya đến vị với bình bát cũ chưa đủ năm miếng vá 
lại sắm bình bát mới đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ 
Sakka.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư với (bình bát) 

bị bể chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, bị trầy chỉ chút ít đã yêu cầu nhiều bình 
bát.  

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

―(như trên)―  
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3. Bhesajjāni paṭiggahetvā sattāhaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū bhesajjāni paṭiggahetvā 
sattāhaṃ atikkāmesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  
 

 
4. Atirekamāse sese gimhāne1 vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesantassa 

nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū atirekamāse sese gimhāne1 
vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

 
5. Bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupitena anattamanena 

acchindantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto bhikkhussa sāmaṃ 
cīvaraṃ datvā kupito anattamano acchindi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

 
6. Sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpentassa 

nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā 
tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Ekā paññatti.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 gimhānaṃ - Syā.  
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3. Điều nissaggiya pācittiya đến vị thọ lãnh các loại dược phẩm rồi (cất 
giữ) vượt quá bảy ngày đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh các 

loại dược phẩm đã (cất giữ) vượt quá bảy ngày.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều Kaṭhina.1 ―(như trên)―  
 

 
4. Điều nissaggiya pācittiya đến vị tìm kiếm y choàng tắm mưa lúc mùa 

nắng còn hơn một tháng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi.  

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

choàng tắm mưa lúc mùa nắng còn hơn một tháng.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  
 

 
5. Điều nissaggiya pācittiya đến vị sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu 

lại nổi giận, bất bình rồi giật lại đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi.  

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi đã giật lại.  

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

―(như trên)―  
 

 
6. Điều nissaggiya pācittiya đến vị tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các 

thợ dệt dệt thành y đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Rājagaha.  

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

yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

―(như trên)―  

                                                   
1 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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7. Pubbe appavāritassa1 aññātakassa gahapatikassa tantavāye 
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Āyasmā upanando sakyaputto pubbe appavārito 

aññātakassa gahapatikassa tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajji, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  

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

 
 

8. Accekacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmentassa 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū accekacīvaraṃ paṭiggahetvā 

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

kaṭhinake ―pe―  
 
 

9. Tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā 
atirekachārattaṃ vippavasantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Sambahule bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhū tiṇṇaṃ cīvarānaṃ 

aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā atirekachārattaṃ vippavasiṃsu, 
tasmiṃ vatthusmiṃ.  

Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 

kaṭhinake ―pe―  
 
 

10. Jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ attano pariṇāmentassa 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ.  

Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiye bhikkhū ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ 

pariṇataṃ attano pariṇāmesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Ekā paññatti.  
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe― 

 
Pattavaggo tatiyo.  

 
***** 

 

                                                   
1 appavāritena - Syā, PTS.  
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7. Điều nissaggiya pācittiya đến vị 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 đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

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

Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
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.  

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

―(như trên)―  
 

8. Điều nissaggiya pācittiya đến vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi (cất 
giữ) vượt quá thời hạn về y đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc 

biệt rồi đã (cất giữ) vượt quá thời hạn về y.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
 

9. Điều nissaggiya pācittiya đến vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở 
trong xóm nhà rồi xa lìa hơn sáu đêm đã được quy định tại đâu? – Đã được 
quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi để lại một y nào 

đó của ba y ở trong xóm nhà rồi đã xa lìa hơn sáu đêm.  
– Có một điều quy định.  
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 

(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
 

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

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc 

đã được khẳng định là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho bản 
thân.  

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

―(như trên)―  
 

Phẩm Bình Bát là thứ ba. 
 

***** 




