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3. VIPATTIVĀRO  
 

1. Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti? 
Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā 
sīlavipattiṃ, siyā ācāravipattiṃ.  
 
 

―pe―  
 
 

2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati 
vipattiyo bhajanti? Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo catunnaṃ 
vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti: ācāravipattiṃ.  
 

Vipattivāro niṭṭhito tatiyo.  
 

***** 
 

 

4. SAṄGAHAVĀRO  
 

1. Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi 
saṅgahītā? Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa 
kāyasaṃsaggaṃ sādiyantiyā āpattiyo sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ tīhi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
thullaccayāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena.  
 

―pe―  
 

2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Dadhiṃ viññāpetvā 
bhuñjantiyā āpattiyo sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ dvīhi āpattikkhandhehi 
saṅgahītā: siyā pāṭidesanīyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena.  
 
 

Saṅgahavāro niṭṭhito catuttho. 
 

***** 
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3. PHẦN SỰ HƯ HỎNG: 
 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? – Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục 
vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng 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.  
 

―(như trên)―  
 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng liên hệ 
với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? – Các tội vi phạm của vị ni 
sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn 
sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm.  
 

Dứt phần Sự Hư Hỏng là thứ ba. 
 

***** 
 
 

4. PHẦN SỰ TỔNG HỢP:  
 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được tổng hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? – Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục 
vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được 
tổng hợp vào ba nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, 
có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội dukkaṭa.  
 

―(như trên)―  
 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? – Các tội vi phạm của 
vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được tổng hợp vào hai nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pāṭidesanīya, có thể là nhóm tội 
dukkaṭa.  
 

Dứt phần Sự Tổng Hợp là thứ tư. 
 

***** 
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5. SAMUṬṬHĀNAVĀRO  
 

1. Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhahanti? Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa 
kāyasaṃsaggaṃ sādiyantiyā āpattiyo channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato.  

 
―pe―  

 
2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo channaṃ āpatti-

samuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Dadhiṃ viññāpetvā 
bhuñjantiyā āpattiyo channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhahanti: siyā kāyato samuṭṭhahanti na vācato na cittato, siyā kāyato 
ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti 
na vācato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.  
 

Samuṭṭhānavāro niṭṭhito pañcamo.  
 

***** 
 
 

6. ADHIKARAṆAVĀRO  
 

1. Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? 
Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.  
 
 

―pe―  
 
 

2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
katamaṃ adhikaraṇaṃ? Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Adhikaraṇavāro niṭṭhito chaṭṭho.  
 

***** 
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5. PHẦN NGUỒN SANH TỘI: 
 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? – Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni 
nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục 
vọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: được 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.  
 

―(như trên)―  
 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? – Các tội vi 
phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội trong sáu 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.  

Dứt phần Nguồn Sanh Tội là thứ năm. 
 

***** 
 
 

6. PHẦN SỰ TRANH TỤNG: 
 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? – Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng 
thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng.  
 

―(như trên)―  
 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng là sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? – Các tội vi phạm của vị ni sau khi 
yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng.  
 

Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 
 

**** 
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7. SAMATHAVĀRO  
 

1. Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti? 
Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantiyā āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca. 
 
 

 ―pe―  
 
 

2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ 
katīhi samathehi sammanti? Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā āpattiyo 
sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena 
ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca. 
 
 

Samathavāro niṭṭhito sattamo.  
 

***** 
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7. PHẦN SỰ DÀN XẾP:  
 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? – Các tội vi phạm của vị tỳ khưu 
ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm 
dục vọng 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.  
 

―(như trên)―  
 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? – Các tội vi 
phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng 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.  
 

Dứt phần Sự Dàn Xếp là thứ bảy. 
 

***** 
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8. SAMUCCAYAVĀRO  
 

1. Avassutā bhikkhunī avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyantī kati āpattiyo āpajjati? Avassutā bhikkhunī avassutassa 
purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyantī tisso āpattiyo āpajjati: 
Adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ gahaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa, 
ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ gahaṇaṃ sādiyati āpatti thullaccayassa, 
kāyapaṭibaddhaṃ gahaṇaṃ sādiyati āpatti dukkaṭassa. Avassutā bhikkhunī 
avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyantī imā tisso āpattiyo 
āpajjati.  
 
 
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti, sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā, channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammanti?  
 
 
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipattiṃ 
siyā ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ tīhi āpattikkhandhehi 
saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, 
siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi 
samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

―pe―  
 
 

2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantī kati āpattiyo āpajjati? Dadhiṃ 
viññāpetvā bhuñjantī dve āpattiyo āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti 
āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa. Dadhiṃ 
viññāpetvā bhuñjantī imā dve āpattiyo āpajjati.  
 
 
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti, sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā, channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammanti?  
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8. PHẦN SỰ QUY TỤ:  
 

1. Vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiễm dục vọng vi phạm bao nhiêu tội? – Vị tỳ khưu ni 
nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam 
nhiễm dục vọng vi phạm ba tội: Vị ni ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên phạm tội pārājika; vị ni ưng thuận sự nắm 
lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống phạm tội thullaccaya; vị 
ni ưng thuận sự nắm lấy vật được gắn liền với thân phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ 
khưu ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người 
nam nhiễm dục vọng 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?  
 
 

– 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 ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội: được 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 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.  
 
 

―(như trên)―  
 
 

2. Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm bao nhiêu 
tội? – Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị 
ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pāṭidesanīya. Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi 
thọ dụng vi phạm hai 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?  
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3. Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti: 
ācāravipattiṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ dvīhi āpattikkhandhehi 
saṅgahītā: siyā pāṭidesanīyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. 
Channaṃ āpattikkhandhānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā 
kāyato samuṭṭhahanti na vācato na cittato, siyā kāyato ca vācato ca 
samuṭṭhahanti na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato, 
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
tiṇavatthārakena ca.  
 
 
 

Samuccayavāro niṭṭhito aṭṭhamo.  
 
 
 

--ooOoo-- 
 

 
 
 

9. KATTHAPAÑÑATTIVĀRO 
 
 
 

9. 1. PĀRĀJIKAKAṆḌO  
 

Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā pārājikaṃ kattha paññattaṃ, kaṃ 
ārabbha, kismiṃ vatthusmiṃ, ―pe― kenābhatan ti?  
 
 
 
 
 
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā pārājikaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sundarīnandā bhikkhunī avassutā 
avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyi, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Atthi tattha paññatti anupaññatti anuppannapaññattī ti? Ekā paññatti, 
anupaññatti anuppannapaññatti tasmiṃ natthi. Sabbatthapaññatti 
padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti. Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇa-
paññattī ti? Asādhāraṇapaññatti. Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? 
Ekatopaññatti.  
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3. – Các 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 hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pāṭidesanīya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do 
bốn nguồn sanh tội trong sáu 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. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn 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.  
 
 
 

Dứt phần Sự Quy Tụ là thứ tám. 
 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

9. PHẦN 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 thấy, điều pārājika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể đã 
được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? ―(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 pārājika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Sundarīnandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng đã ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiễm dục vọng. 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 ni). 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).  
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Catunnaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ kattha pariyāpannan ti? 
Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ. Katamena uddesena uddesaṃ 
āgacchatī ti? Dutiyena uddesena uddesaṃ āgacchati. Catunnaṃ vipattīnaṃ 
katamā vipattī ti? Sīlavipatti. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo 
āpattikkhandho ti? Pārājikāpattikkhandho. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ 
katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe― Kenābhatan ti? Paramparābhataṃ.  
 
 

Upāli dāsako ceva ―pe― piṭakaṃ tambapaṇṇiyā ti.  
  
 

2. Vajjapaṭicchādanapaccayā pārājikaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ 
ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodesi na gaṇassa ārocesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  
 
 

3. Yāva tatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajanapaccayā pārājikaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ 
gaddhabādhipubbaṃ anuvatti, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  

 
 

4. Aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūraṇapaccayā pārājikaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo aṭṭhamaṃ 
vatthuṃ paripūresuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  
 

Pārājikā niṭṭhitā.  
 

***** 
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Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha? – Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? – Được 
đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì. Là sự hư hỏng nào trong bốn sự 
hư hỏng? – Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm 
tội? – Thuộc về nhóm tội pārājika. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? – Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. ―(như trên)― Do ai truyền đạt 
lại? – Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão).  
 

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

2. Điều pārājika do duyên của việc che giấu lỗi lầm đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā dầu biết vị tỳ khưu ni vi phạm tội pārājika đã không tự chính 
mình khiển trách cũng đã không thông báo cho nhóm. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

3. Điều pārājika do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã xu hướng theo tỳ khưu 
Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp 
nhất phạt án treo. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
―(như trên)―  
 

4. Điều pārājika do duyên của việc làm đủ sự việc thứ tám đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã làm đủ sự việc thứ tám. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

Dứt các điều pārājika. 
 

***** 
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9. 2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌO  
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
ussayavādikāya1 bhikkhuniyā aṭṭa2karaṇapaccayā saṅghādiseso kattha 
paññatto, kaṃ ārabbha, kismiṃ vatthusmiṃ, ―pe― kenābhatan ti?  
 
 
 

2. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
ussayavādikāya1 bhikkhuniyā aṭṭakaraṇapaccayā saṅghādiseso kattha 
paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī 
ussayavādikā vihari, 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. Catunnaṃ 
pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ kattha pariyāpannan ti? 
Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ. Katamena uddesena uddesaṃ 
āgacchatī ti? Tatiyena uddesena uddesaṃ āgacchati. Catunnaṃ vipattīnaṃ 
katamā vipattī ti? Sīlavipatti. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo 
āpattikkhandho ti? Saṅghādisesāpattikkhandho. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? Dvīhi 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato, siyā 
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe― Kenābhatan ti? 
Paramparābhataṃ.  
 
 
 
 Upāli dāsako ceva soṇako siggavo tathā,  
 moggaliputto ca pañcamā ete jambusirivhaye.  
 
 ―pe―  
 
 Ete nāgā mahāpaññā vinayaññū maggakovidā,  
 vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ piṭakaṃ tambapaṇṇiyā ti.  
 
 
 

3. Coriṃ vuṭṭhāpanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī coriṃ vuṭṭhāpesi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, siyā 
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  

                                                   
1 usūyavādikāya - Syā.             2 aḍḍaṃ - Ma; aṭṭaṃ - PTS.  
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9. 2. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của vị 
tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp đã được quy định tại đâu? Liên quan 
đến ai? Về sự việc gì? ―(như trên)― Do ai truyền đạt lại?  

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

khi thấy, điều saṅghādisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của vị 
tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp đã được quy định tại đâu? – Đã được 
quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã 
sống là người nói lời tranh chấp. 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 ni). 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). Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào 
trong bốn cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha? – Được gồm chung vào phần 
mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc 
tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba. Là sự hư hỏng 
nào trong bốn sự hư hỏng? – Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào 
trong bảy nhóm tội? – Thuộc về nhóm tội saṅghādisesa. Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? – Điều ấy sanh lên 
do 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)― Do ai truyền đạt lại? – 
Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão).  
 

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

―(như trên)―  
 

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

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

khi thấy, điều saṅghādisesa do duyên của việc tiếp độ nữ đạo tặc đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandā đã tiếp độ nữ đạo tặc. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên 
do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
―(như trên)―  
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4. Ekā gāmantaraṃ gamanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti, tisso anupaññattiyo. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: paṭhamapārājike 
―pe―  
 

5. Samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena 
satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ 
osāraṇapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. 
Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin 
ti? Thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ 
dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ 
anaññāya gaṇassa chandaṃ osāresi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  
 

6. Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanapaccayā 
saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? 
Sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sundarīnandā 
bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato khādanīyampi 
bhojanīyampi paṭiggahesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: paṭhamapārājike 
―pe―  
 

7. ‘Kiṃ te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā yato 
tvaṃ anavassutā, iṅghayye yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā, taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā ’ti 
uyyojanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. 
Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Aññatarā bhikkhunī ‘kiṃ te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vā 
anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā, iṅghayye yaṃ te eso purisapuggalo deti 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā, taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā 
bhuñja vā ’ti uyyojesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

8. Kupitāya anattamanāya bhikkhuniyā1 yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Caṇḍakāḷī bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ avaca: 
‘Buddhaṃ paccakkhāmi. Dhammaṃ paccakkhāmi. Saṅghaṃ paccakkhāmi. 
Sikkhaṃ paccakkhāmī ’ti, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  

                                                   
1 kupitāya bhikkhuniyā - Syā, PTS.  
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4. Điều saṅghādisesa do duyên của việc đi vào trong làng một mình đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ 
khưu ni nọ một mình đã đi vào trong làng. – Có một điều quy định, ba điều 
quy định thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn 
sanh tội: (như) ở điều pārājika thứ nhất. ―(như trên)―  
 

5. Điều saṅghādisesa do duyên của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị 
hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc 
Đạo Sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm 
đến ước muốn của nhóm đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. 
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã phục hồi cho vị 
tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo 
lời dạy của bậc Đạo Sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và 
không quan tâm đến ước muốn của nhóm. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

6. Điều saṅghādisesa do duyên của việc thọ thực của vị tỳ khưu ni nhiễm 
dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của 
người nam nhiễm dục vọng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Sundarīnandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Sundarīnandā 
nhiễm dục vọng đã tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pārājika thứ nhất. ―(như trên)―  
 

7. Điều saṅghādisesa do duyên của việc xúi giục rằng: ‘Này ni sư, người 
đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai 
hoặc ăn đi’ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã xúi giục rằng: ‘Này ni sư, người đàn ông ấy nhiễm 
dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không 
nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi.’ 
– Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

8. Điều saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu ni nổi giận, bất bình đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến tỳ khưu ni Caṇḍakālī. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Caṇḍakālī nổi giận, bất bình đã nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ 
Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ việc học tập.’ – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
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9. Kismicideva1 adhikaraṇe paccākatāya bhikkhuniyā2 yāvatatiyaṃ 
samanubhāsanāya nappaṭinissajanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto 
ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Caṇḍakāḷī bhikkhunī kismicideva 
adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca: ‘Chandagāminiyo ca 
bhikkhuniyo, dosagāminiyo ca bhikkhuniyo, mohagāminiyo ca bhikkhuniyo, 
bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’ti, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  
 
 

10. Saṃsaṭṭhānaṃ bhikkhunīnaṃ yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā vihariṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  
 
 

11. ‘Saṃsaṭṭhāvayye tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharathā ’ti 
uyyojentiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajanapaccayā 
saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī ‘saṃsaṭṭhāvayye tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharitthā ’ti 
uyyojesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  
 
 

12. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanapaccayā pāṭidesanīyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
dadhiṃ viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā 
anupaññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Katthapaññattivāro niṭṭhito paṭhamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 kismiñcideva - Ma, Syā, PTS.            2 pacchākatāya kupitāya bhikkhuniyā - Syā.  
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9. Điều saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu ni bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan 
đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Caṇḍakālī. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Caṇḍakālī khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó rồi nổi 
giận, bất bình và đã nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các 
tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. ―(như trên)―  

 
10. Điều saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 

nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục) đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã sống thân cận (với thế tục). – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  

 
11. Điều saṅghādisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 

nhở đến lần thứ ba của vị ni xúi giục rằng: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống 
thân cận, các vị chớ có sống cách khác’ đã được quy định tại đâu? – Đã được 
quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã 
xúi giục rằng: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách 
khác.’ – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  

 
12. Điều pāṭidesanīya do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã 

yêu cầu đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc 
gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa đông rồi 
thọ dụng. – Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

Dứt phần Quy Định Tại Đâu là thứ nhất.  
 

***** 




