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10. KATĀPATTIVĀRO  
 

10. 1. PĀRĀJIKAKAṆḌO 
 

1. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? 
Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā pañca āpattiyo āpajjati: Avassutā 
bhikkhunī avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ 
gahaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa, bhikkhu kāyena kāyaṃ āmasati āpatti 
saṅghādisesassa, kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti thullaccayassa, 
kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa, 
aṅgulipatodake pācittiyaṃ. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā imā pañca 
āpattiyo āpajjati.  
 
 

2. Vajjapaṭicchādanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? 
Vajjapaṭicchādanapaccayā catasso āpattiyo āpajjati: Bhikkhunī jānaṃ 
pārājikaṃ dhammaṃ1 paṭicchādeti āpatti pārājikassa, vematikā paṭicchādeti 
āpatti thullaccayassa, bhikkhu saṅghādisesaṃ paṭicchādeti āpatti 
pācittiyassa, ācāravipattiṃ paṭicchādeti āpatti dukkaṭassa. 
Vajjapaṭicchādanapaccayā imā catasso āpattiyo āpajjati.  
 
 

3. Yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajanapaccayā kati āpattiyo 
āpajjati? Yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajanapaccayā pañca 
āpattiyo āpajjati: Ukkhittānuvattikā bhikkhunī yāvatatiyaṃ 
samanubhāsanāya nappaṭinissajjati, ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi 
thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti pārājikassa, bhedakānuvattikā 
bhikkhunī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjati āpatti 
saṅghādisesassa, pāpikāya diṭṭhiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjati āpatti pācittiyassa. Yāva tatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā imā pañca āpattiyo āpajjati.  
 
 

4. Aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? 
Aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūraṇapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Purisena 
‘itthannāmaṃ gahanaṃ āgacchā ’ti2 vuttā gacchati āpatti dukkaṭassa, 
purisassa hatthapāsaṃ okkantamatte āpatti thullaccayassa, aṭṭhamaṃ 
vatthuṃ paripūreti āpatti pārājikassa. Aṭṭhamaṃ vatthuṃ 
paripūraṇapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.  
 

Pārājikā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

                                                   
1 jānapārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpanaṃ - Syā. 
2 itthannāmaṃ okāsaṃ āgacchā ti - Ma; itthannāmaṃ āgacchā ’ti - Syā.   
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10. PHẦN BAO NHIÊU TỘI: 
 

10. 1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA:  
 

1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu 
tội? – Do duyên của việc ưng thuận sự 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 phạm tội pārājika; 
vị tỳ khưu sờ vào thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội saṅghādisesa; 
vị (ni) dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (người nam) phạm 
thullaccaya; vị (ni) dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền 
với thân (người nam) phạm tội dukkaṭa; khi thọc lét bằng ngón tay phạm tội 
pācittiya.[*] Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm 
tội này.  
 

2. Do duyên của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bao nhiêu tội? – Do duyên 
của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu ni biết (vị tỳ khưu ni 
khác) vi phạm tội pārājika rồi che giấu phạm tội pārājika; vị (ni) có sự hoài 
nghi rồi che giấu phạm tội thullaccaya; vị tỳ khưu che giấu tội saṅghādisesa 
phạm tội pācittiya;1 vị (ni) che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội 
dukkaṭa. Do duyên của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bốn tội này.  
 

3. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi 
phạm bao nhiêu tội? – Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo kẻ bị 
phạt án treo không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị 
phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội pārājika; vị tỳ 
khưu ni là người xu hướng theo kẻ chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với 
sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội saṅghādisesa; vị không chịu dứt bỏ tà 
kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội pācittiya. Do duyên của việc 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm năm tội này.  
 

4. Do duyên của việc làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm bao nhiêu tội? – 
Do duyên của việc làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội: Khi được người 
nam nói rằng: ‘Hãy đi đến chỗ tên như vầy,’ vị ni đi đến (nơi hẹn) phạm tội 
dukkaṭa; khi đã vào ở trong tầm tay của người nam, phạm tội thullaccaya; vị 
ni làm đầy đủ sự việc thứ tám phạm tội pārājika. Do duyên của việc làm đầy 
đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội này.  
 

Dứt các điều pārājika. 
 

***** 

                                                   
1 Đúng ra phải ghi là ‘vị tỳ khưu ni’ thay vì ‘vị tỳ khưu’ (ND). 
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10. 2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌO  
 

1. Ussayavādikā1 bhikkhunī aṭṭakaraṇapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: 
Ekassa āroceti āpatti dukkaṭassa, dutiyassa āroceti āpatti thullaccayassa, 
aṭṭapariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

2. Coriṃ vuṭṭhāpanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, 
dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti 
saṅghādisesassa.  
 
 

3. Ekā gāmantaraṃ gamanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Gacchati 
āpatti dukkaṭassa, paṭhamaṃ pādaṃ parikkhepaṃ atikkāmeti āpatti 
thullaccayassa, dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

4. Samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena 
satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ 
osāraṇapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

5. Avassutā bhikkhunī avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjanapaccayā tisso 
āpattiyo āpajjati: ‘Khādissāmi bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti 
thullaccayassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti saṅghādisesassa, 
udakadantapoṇaṃ paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa.  
 
 

6. ‘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 tisso āpattiyo āpajjati: Tassā vacanena ‘khādissāmi 
bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti 
thullaccayassa, bhojanapariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

7. Kupitā bhikkhunī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajana-
paccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi 
thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

8. Kismicideva adhikaraṇe paccākatā bhikkhunī2 yāvatatiyaṃ 
samanubhāsanāya nappaṭinissajanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā 
dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti 
saṅghādisesassa.  

                                                   
1 usūyavādikā - Syā.            2 pacchākatā kupitā bhikkhunī - Syā. 
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10. 2. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:  
 

1. Do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện, vị tỳ khưu ni là người nói lời 
tranh chấp vi phạm ba tội: Nói với người thứ nhất phạm tội dukkaṭa; nói với 
người thứ nhì phạm tội thullaccaya; vào lúc kết thúc vụ xử án, phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

2. Do duyên của việc tiếp độ nữ đạo tặc vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, 
phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

3. Do duyên của việc đi vào trong làng một mình vi phạm ba tội: Vị ni đi, 
phạm tội dukkaṭa; vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội thullaccaya; 
vượt qua bước thứ nhì, phạm tội saṅghādisesa.  
 

4. 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 vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

5. Do duyên của việc thọ thực, 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 vi phạm ba tội: Vị ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ nhận 
phạm tội thullaccaya; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội saṅghādisesa; vị ni 
thọ nhận nước và tăm xỉa răng phạm tội dukkaṭa.  
 

6. 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’ vi 
phạm ba tội: Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ 
rồi thọ nhận, (vị ni xúi giục) phạm tội dukkaṭa; mỗi một lần (vị ni kia) nuốt 
xuống, (vị ni xúi giục) phạm tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt bữa ăn, (vị ni 
xúi giục) phạm tội saṅghādisesa.  
 

7. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị 
tỳ khưu ni nổi giận vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkaṭa; do hai 
lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt 
tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

8. Khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, do duyên của việc không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị tỳ khưu ni vi phạm ba tội: Do 
lời đề nghị, phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các 
tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội 
saṅghādisesa.  
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9. Saṃsaṭṭhā bhikkhunī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajanapaccayā tisso āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa. 
 
 
  

10. ‘Saṃsaṭṭhāvayye tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharitthā ’ti 
uyyojentī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajanapaccayā tisso 
āpattiyo āpajjati: Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, 
kammavācāpariyosāne āpatti saṅghādisesassa. ―pe―  
 

Dasasaṅghādisesā niṭṭhitā.  
 

 
Yathā heṭṭhā tathā vitthāretabbā,  

paccayameva nānākaraṇaṃ.  
 
 

***** 
 
 
 

11. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Dadhiṃ 
viññāpetvā bhuñjanapaccayā dve āpattiyo āpajjati: ‘Khādissāmi bhuñjissāmī 
’ti paṭigaṇhāti1 āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa. 
Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanapaccayā imā dve āpattiyo āpajjati.  
 
 

Katāpattivāro niṭṭhito dutiyo.  
 
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 ‘bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti - Ma, Syā.  
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9. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
các tỳ khưu ni thân cận (với thế tục) vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội 
dukkaṭa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội saṅghādisesa.  
 

10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
vị ni xúi giục rằng: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống 
cách khác’ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkaṭa; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội saṅghādisesa. ―(như trên)―  
 

Dứt mười điều saṅghādisesa. 
 
 

Nên được phân tích chi tiết theo như phần dưới,1  
riêng phần nguyên nhân là có sự khác biệt.  

 
 

***** 
 
 
 

11. Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm bao 
nhiêu tội? – Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi 
phạm hai tội: Vị ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi nhận lãnh phạm tội 
dukkaṭa; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pāṭidesanīya. Do duyên của việc 
thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm hai tội này.  
 
 

Dứt phần Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 
 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Có lẽ vào thời ấy, các phần đã đọc xong được đặt ở dưới thấp nên mới ghi là ‘theo như phần 
dưới;’ còn theo cách đọc hiện nay, thì phải ghi là ‘theo như phần trên’ mới hợp lý (ND).  
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11. VIPATTIVĀRO  
 

1. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati 
vipattiyo bhajanti? Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo catunnaṃ 
vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipattiṃ, siyā ācāravipattiṃ.  
 

 
―pe―  

 

 
2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanappaccayā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ 

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

Vipattivāro niṭṭhito tatiyo.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

12. SAṄGAHAVĀRO  
  

1. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā? Kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyanapaccayā āpattiyo sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ pañcahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena.  
 

―pe―  
 

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

Saṅgahavāro niṭṭhito catuttho.  
 

--ooOoo-- 
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11. PHẦN SỰ HƯ HỎNG: 
 

1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể liên 
hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? – Các tội vi phạm do 
duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 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 do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? – Các tội vi 
phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 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. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

12. PHẦN SỰ TỔNG HỢP:  
 

1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? – Các tội vi 
phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể được tổng hợp vào 
năm nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là 
nhóm tội saṅghādisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội 
pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa.  
 

―(như trên)―  
 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? – Các tội vi 
phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 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. 
 

--ooOoo-- 
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13. SAMUṬṬHĀNAVĀRO  
 

1. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Kāyasaṃsaggaṃ 
sādiyanapaccayā āpattiyo channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena sam-
uṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na vācato.  

 
―pe―  

 
2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanapaccayā āpattiyo channaṃ 

āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Dadhiṃ 
viññāpetvā bhuñjanapaccayā 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.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

14. ADHIKARAṆAVĀRO  
 

1. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
katamaṃ adhikaraṇaṃ? Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo 
catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.  
 
 

―pe―  
 
 

2. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanapaccayā āpattiyo catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ? Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjana-
paccayā āpattiyo catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Adhikaraṇavāro niṭṭhito chaṭṭho.  
 

--ooOoo-- 
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13. PHẦN NGUỒN SANH TỘI:  
 

1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? – Các 
tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 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 do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? – 
Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 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. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

14. PHẦN SỰ TRANH TỤNG:  
 

1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể là sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? – Các tội vi phạm do duyên của việc 
ưng thuận sự xúc chạm thân thể là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn 
sự tranh tụng.  
 

―(như trên)―  
 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? – Tội vi phạm do duyên 
của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng.  
 

Dứt phần Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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15. SAMATHAVĀRO  
 

1. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo sattannaṃ samathānaṃ 
katīhi samathehi sammanti? Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā āpattiyo 
sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena 
ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 
 

―pe―  
 
 
 

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

Samathavāro niṭṭhito sattamo.  
 

--ooOoo-- 
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15. PHẦN SỰ DÀN XẾP:  
 

1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? – Các 
tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 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 do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? – 
Tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 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. 
 

--ooOoo-- 
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16. SAMUCCAYAVĀRO  
 

1. Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Kāyaṃsaggaṃ 
sādiyanapaccayā pañca āpattiyo āpajjati: Avassutā bhikkhunī avassutassa 
purisapuggalassa adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ gahaṇaṃ sādiyati 
āpatti pārājikassa, bhikkhu kāyena kāyaṃ āmasati āpatti saṅghādisesassa, 
kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti thullaccayassa, kāyapaṭibaddhena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa, aṅgulipatodake pācittiyaṃ. 
Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā imā pañca 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 pañcahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca citatto 
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 bhuñjanapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Dadhiṃ 
viññāpetvā bhuñjanapaccayā dve āpattiyo āpajjati: ‘Bhuñjissāmī ’ti 
paṭigaṇhāti āpatti dukkaṭassa, ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa. 
Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā 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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16. PHẦN SỰ QUY TỤ:  
 

1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu 
tội? – Do duyên của việc ưng thuận sự 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 phạm tội pārājika; 
vị tỳ khưu sờ vào thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội saṅghādisesa; 
dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân phạm thullaccaya; dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền với thân phạm tội dukkaṭa; 
khi thọc lét bằng ngón tay phạm tội pācittiya. Do duyên của việc ưng thuận 
sự xúc chạm thân thể vi phạm năm 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 năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
saṅghādisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, 
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. Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm bao 

nhiêu tội? – Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 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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Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti: ācāravipattiṃ. 
Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ dvīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā 
pāṭidesanīyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. 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. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
tiṇavatthārakena cā ti.  
 

Samuccayavāro niṭṭhito aṭṭhamo.  
 

Aṭṭha paccayavārā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

 
TESAṂ UDDĀNAṂ 

 
 Kativāro ca vipattivāro ca saṅgahavāro 
 samuṭṭhānavāro ceva adhikaraṇavāro ca,  
 samathavāro ca samuccayavāro ca ime satta vārā 
 ādito paññattivārena saha aṭṭha vārā honti.1  
 

***** 
 

Bhikkhunīvibhaṅge soḷasa mahāvārā2 niṭṭhitā.  
 

Niṭṭhito ca bhikkhunīvibhaṅgo.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 imā gāthāyo Ma, Syā, PTS potthakesu na dissante.             2 mahābhedā - PTS. 
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– 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. 
 

Dứt Tám Phần về Do Duyên. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẦN NÀY:  
 

Phần bao nhiêu (tội), phần sự hư hỏng, và phần sự tổng hợp, luôn cả 
phần về nguồn sanh tội, và phần sự tranh tụng, phần sự dàn xếp, và phần 
sự quy tụ, đây là bảy phần. Được bắt đầu bằng phần sự quy định là tám 
phần. 
 

***** 
 

Dứt Mười Sáu Phần Chính thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni. 
 

Và Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni được chấm dứt.  
 

--ooOoo-- 
 




