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SAMUṬṬHĀNASĪSA- 
SAṄKHEPO 

 
SAMUṬṬHĀNASSUDDĀNAṂ 

 
1.  Aniccā sabbe saṅkhārā1 dukkhānattā ca saṅkhatā,  

nibbānañceva paññatti anattā iti nicchayā.  
 

2.  Buddhacande anuppanne buddhādicce anuggate,  
tesaṃ sabhāgadhammānaṃ nāmamattaṃ na ñāyati.2  

 

3.  Dukkaraṃ vividhaṃ katvā pūrayitvāna pāramī,3  
uppajjanti mahāvīrā cakkhubhūtā sabrahmake.  

 

4.  Te desayanti saddhammaṃ dukkhahāniṃ sukhāvahaṃ,  
aṅgīraso sakyamuni sabbabhūtānukampako.  

 

5.  Sabbasattuttamo sīho piṭake tīṇi desayī,  
suttantaṃ abhidhammañca vinayañca mahāguṇaṃ.  

 

6.  Evaṃ nīyati saddhammo vinayo yadi tiṭṭhati,  
ubhato ca vibhaṅgāni khandhakā yā ca mātikā.  

 

7.  Mālā suttaguṇeneva parivārena ganthitā,  
tasseva parivārassa samuṭṭhānaṃ nayato4 kataṃ.  

 

8.  Sambhedaṃ nidānañcaññaṃ5 sutte dissanti upari,  
tasmā sikkhe parivāraṃ dhammakāmo supesalo ti.  

 

***** 
 

TERASASAMUṬṬHĀNĀNI  
 
9.  Vibhaṅge dvīsu paññattaṃ uddisanti uposathe,  

pavakkhāmi samuṭṭhānaṃ yathāñāyaṃ suṇātha me.  
 

10. Pārājikaṃ yaṃ paṭhamaṃ dutiyañca tato paraṃ,  
sañcarittānubhāsañca6 atirekañca cīvaraṃ.  

 

11.  Lomāni padaso dhammo bhūtaṃ saṃvidhānena ca,7  
theyyadesanacoriṃ ca ananuññātāya8 terasa.  

 

12.  Terasete samuṭṭhānanayā viññūhi cintitā,  
ekekasmiṃ samuṭṭhāne sadisā idha dissare.  

 

***** 

                                                   
1 sabbasaṅkhārā - Syā.     5 sambhedanidānañcaññaṃ - Syā, PTS. 
2 nāyati - Ma, PTS.    6 sañcarittānu bhāsanañca - Ma, PTS. 
3 pārami - PTS.     7 bhūtasaṃvidhānena ca - Syā, PTS. 
4 niyato - Ma, Syā, PTS, Sīmu.    8 ananuññāya - Syā.  
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TÓM TẮT  
CÁC ĐẦU ĐỀ CỦA NGUỒN SANH TỘI:  

 
TÓM LƯỢC VỀ NGUỒN SANH TỘI: 

 
1. Tất cả các hành là vô thường, khổ và vô ngã được tạo hợp (do 

duyên). Và chính Niết Bàn là điều khái niệm, được khẳng định là ‘vô ngã.’  
2. Khi đức Phật, ví như mặt trăng, còn chưa xuất hiện, khi đức Phật, ví 

tợ mặt trời, còn chưa hiện khởi, vấn đề tên gọi của các Pháp có tính chất 
chung ấy không được biết đến.  

3. Sau khi đã thực hành khổ hạnh nhiều loại, sau khi làm đủ đầy các 
pháp toàn hảo, các đấng Đại Hùng chứng thực Pháp nhãn xuất hiện ở cõi 
có các Phạm Thiên.  

4. Các vị giảng giải Chánh Pháp có sự chấm dứt khổ, đem lại an lạc. Bậc 
Hiền Trí dòng Sakya, hiệu Aṅgīrasa, là bậc thương tưởng tất cả chúng 
sanh.  

5. Đấng sư tử, bậc Tối Thượng của tất cả các loài đã thuyết giảng Tam 
Tạng gồm có Kinh, Vi Diệu Pháp, và Luật có đức tính vĩ đại.  

6. Như vậy Chánh Pháp được lưu truyền nếu Luật còn tồn tại, và cả hai 
bộ Phân Tích, bộ Hợp Phần, và các tiêu đề.  

7. Vòng hoa được kết lại chính là nhờ vào sợi chỉ, tức là bộ Tập Yếu. Về 
chính bộ Tập Yếu ấy, nguồn sanh tội được xác định.  

8. Phần phân tích và phần duyên khởi được trình bày lối khác trong 
giới bổn ở trên; bởi thế vị thuần thiện mến Pháp nên học tập bộ Tập Yếu 
này.  
 

***** 
 

MƯỜI BA NGUỒN SANH TỘI: 
 

9. Vào lễ Uposatha, các vị đọc tụng điều quy định ở hai bổn Phân Tích, 
còn tôi sẽ nói về nguồn sanh tội đúng theo hệ thống, xin hãy lắng nghe tôi: 

10. Điều pārājika thứ nhất, và điều thứ nhì là khác với điều ấy, việc làm 
mai mối, và sự nhắc nhở, và phần y phụ trội.  

11. Các lông cừu, Pháp theo từng câu, sự thực chứng, và với sự hẹn 
trước, đạo tặc, sự thuyết giảng, và nữ đạo tặc, và với sự không cho phép là 
mười ba.1 

12. Mười ba phương thức về nguồn sanh tội này đã được suy nghĩ bởi 
các bậc hiểu biết, về mỗi một nguồn sanh tội được trình bày ở đây là như 
nhau. 

***** 

                                                   
1 Do ba cửa thân khẩu ý có được sáu nguồn sanh tội. Các điều học có nguồn sanh tội giống 
nhau đã được phân loại thành 13 nhóm. Chúng tôi đã thêm từ trong ngoặc đơn ở bài kệ để 
dễ nhận ra điều học có liên quan. Về việc này, Chú Giải Sư Buddhaghosa có giải thích rõ hơn 
về các điều học và ở bản dịch tiếng Anh cô I.B. Horner có ghi tên điều học và số thứ tự (ND). 
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PAṬHAMAPĀRĀJIKASAMUṬṬHĀNAṂ  
 
13.  Methunaṃ sukkasaṃsaggo aniyatā paṭhamikā,  

pubbūpaparipācitā raho bhikkhuniyā saha.  
14.  Sabhojane raho ceva1 aṅgulī udake hasaṃ,  

pahāre uggire dve ca2 tepaññāsā ca sekhiyā.  
15.  Adhakkhakagāmavassutā3 talamaṭṭhañca suddhikā,  

vassaṃ vutthā ca ovādaṃ nānubandhe pavattiniṃ.  
16.  Chasattati imā sikkhā kāyamānasikā katā,  

sabbe ekasamuṭṭhānā paṭhamaṃ pārājikaṃ yathā.  
 

Paṭhamapārājikasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

DUTIYAPĀRĀJIKA SAMUṬṬHĀNAṂ 
 

17.  Adinnaṃ viggahuttariṃ4 duṭṭhullaṃ attakāmatā,5 
amūlā aññabhāgiyā aniyatā dutiyikā.  

18.  Acchinde pariṇāmane musā omasa pesunā,  
duṭṭhullā paṭhaviṃ khaṇe6 bhūtaṃ aññāya ujjhāpe.  

19. Nikkaḍḍhanaṃ siñcanañca āmisahetu bhuttāvī,  
ehi anādarī bhiṃsā apanidhe ca jīvitaṃ.  

20. Jānaṃ sappāṇakaṃ kammaṃ ūnena saṃvāsanāsanā,7  
sahadhammikaṃ vilekhā va moho amūlakena ca.  

21.  Kukkuccaṃ dhammikaṃ cīvaraṃ8 pariṇāmeyya puggale,  
kiṃ te akālaṃ acchinde duggahīta9 nirayena ca.  

22.  Gaṇaṃ vibhaṅgaṃ dubbalaṃ kaṭhināphāsupassayaṃ,10  
akkosacaṇḍi maccharī gabbhinī ca pāyantiyā.  

23.  Dve vassaṃ11 sikkhā saṅghena tayo ceva gihīgatā,  
kumārībhūtā tisso ca ūnadvādasasammatā.  

24.  Alaṃ tāva sokāvassaṃ12 chandā anuvassā ca dve,  
sikkhāpadā sattatime samuṭṭhānā tikā katā.  

25.  Kāyacittena na vācā vācācittaṃ na kāyikaṃ,13 
tīhi dvārehi jāyanti pārājikaṃ dutiyaṃ yathā.  

 
Dutiya pārājikasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 

                                                   
1 raho dve ca - Ma, Syā, PTS.    8 dhammikaṃ cīvaraṃ datvā - Ma;  
2 uggire ceva - Ma, Syā, PTS.      dhammikaṃ datvā - Syā;   
3 adhakkhagāmāvassutā - Ma, Syā;      dhammakaṃ datvā - PTS. 
  adhakkhakaṃ gām’-avassutā - PTS.  9 duggahī - Ma; duggahi - Syā, PTS.  
4 viggahuttari - Ma.     10 kaṭhinaphāsupassayaṃ - Syā, PTS. 
5 attakāminaṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu.   11 dve vassā - Syā, PTS. 
6 paṭhavīkhaṇe - Ma, Syā.   12 sokāvāsaṃ - Ma, PTS. 
7 ūnasaṃvāsanāsanā Ma, Syā, PTS.   13 vācācittā na kāyikā - Syā. 
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NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT:  
 

13. Việc đôi lứa, tinh dịch, việc xúc chạm, điều aniyata thứ nhất, (tỳ 
khưu) đến ngụ trước, được môi giới, chỗ kín đáo cùng với tỳ khưu ni.  

14. Có hai vợ chồng, và luôn cả chỗ kín đáo, ngón tay (thọc lét), giỡn 
trong nước, và hai điều về cú đánh, về giá tay (dọa đánh), và năm mươi ba 
học pháp.  

15. Dưới xương đòn (ở cổ), (vào) làng, từ người nam nhiễm dục, và 
lòng bàn tay, gậy ngắn, làm sạch sẽ (bằng nước), đã trải qua mùa (an cư) 
mưa, và việc giáo giới, vị không hầu cận ni sư tế độ.  

16. Bảy mươi sáu điều học này được làm do thân và do ý, tất cả có một 
nguồn sanh tội giống như điều Pārājika Thứ Nhất. 
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Pārājika Thứ Nhất.  
 

***** 
 

NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ: 
 

17. Vật chưa cho, đoạt mạng, pháp thượng nhân, nói thô tục, tình dục 
cho bản thân, (cáo tội) không nguyên cớ, có quan hệ khác biệt, điều bất định 
thứ nhì.  

18. Giật lại (y đã cho), thuyết phục dâng (bản thân), nói dối, lời mắng 
nhiếc, đâm thọc, (nói) tội xấu, đào đất, (hại) thảo mộc, nói tránh né, vị phàn 
nàn.  

19. Lôi kéo ra, và việc tưới nước, vì nguyên nhân lợi lộc, (mời) vị đã ăn 
xong, ‘hãy đến,’ xem thường, gây sợ hãi, thu giấu, và (hại) mạng sống.  

20. Trong khi biết nước có sinh vật, (khơi lại) hành sự, chưa đủ (hai 
mươi tuổi), việc cộng trú (vị án treo), việc (sa di) trục xuất, theo Pháp, luôn 
cả sự chê bai (Luật), (giả vờ) ngu dốt, và (bôi nhọ) không nguyên cớ. 

21. (Gây ) nỗi nghi hoặc, (chê hành sự) đúng Pháp, (thuận cho) y (rồi 
phê phán), thuyết phục dâng cá nhân, làm gì được (ni sư), (y) ngoại thời, 
giật lại (y), (phàn nàn) vì hiểu sai, và (nguyền rủa về) địa ngục.  

22. (Cản trở y) của nhóm, (ngăn cản) việc phân chia, (mong mỏi) không 
chắc chắn, (thâu hồi) Kaṭhina, (vị cố ý) quấy rầy, (lôi ra khỏi) ni viện, mắng 
nhiếc (vị tỳ khưu), bị kích động (mắng nhiếc), bỏn xẻn (gia đình), người sản 
phụ, và vị còn cho bú.  

23. (Chưa thực hành) hai năm, việc học tập, do hội chúng, luôn cả ba 
điều về người nữ đã kết hôn, và thiếu nữ có ba điều, chưa đủ mười hai 
năm, chưa được sự chấp thuận.  

24. Chưa phải lúc (tiếp độ), (nhẫn tâm) gây sầu khổ, sự thỏa thuận, và 
hai vị một năm. Bảy mươi điều học này được thực hiện do ba nguồn:  

25. Do thân và ý không do khẩu, khẩu và ý không liên quan thân, được 
sanh từ ba cửa, giống như điều Pārājika Thứ Nhì.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Pārājika Thứ Nhì. 
 

***** 
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SAÑCARITTASAMUṬṬHĀNAṂ  
 
26.  Sañcarī kuṭi vihāro dhovanañca paṭiggaho,  

viññattuttari abhihaṭṭhuṃ ubhinnaṃ dūtakena ca.  
 

27.  Kosiya suddha dvebhāgā chabbassāni nisīdanaṃ,  
riñcanti rūpikā ceva ubho nānappakārakā.  

 

28.  Ūna bandhana vassikā suttaṃ vikappanena ca,  
dvāra dāna sibbanī1 ca pūvapaccaya joti ca.  

 

29.  Ratanaṃ sūci mañco ca tūlaṃ nisīdanaṃ kaṇḍu ca,  
vassikā va sugatena viññatti aññaṃ cetāpanā.  

 

30.  Dve saṅghikā mahājanī2 dve puggalā lahukā garu,  
dve vighāsā sāṭikā ca samaṇacīvarena ca.  

 

31.  Samapaññāsime dhammā chahi ṭhānehi jāyare,  
kāyato na vācācittā vācato na kāyamanā.  

 

32.  Kāyavācā na cittato3 kāyacittā na vācato,4  
vācā cittā na kāyena tīhi dvārehi5 jāyare,  
cha samuṭṭhānikā cete6 sañcarittena sādisā.  

 
Sañcarittasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
SAMANUBHĀSANA SAMUṬṬHĀNAṂ 

 
33.  Bhedānuvattadubbaca dūsa duṭṭhulla diṭṭhi ca,  

chandaṃ ujjagghikā dve ca dve ca saddā na byāhare.  
 

34.  Chamā nīcāsane ṭhānaṃ pacchato uppathena ca,  
vajjānuvattigahaṇā osāre paccācikkhanā.  

 

35.  Kismiṃ saṃsaṭṭhā dve vadhī visibbe dukkhitāya ca,  
puna saṃsaṭṭhā na vūpasame ārāmañca pavāraṇā.  

 

36.  Anvaddhamāsaṃ sahajīvi7 dve cīvaraṃ anubandhanā,  
sattatiṃsa ime dhammā kāyavācāya cittato,  
sabbe ekasamuṭṭhānā samanubhāsanā yathā.  

 
Samanubhāsanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

                                                   
1 dvāradānasibbāni - Ma;    4 kāyacittā na vācikā - Ma, PTS. 
  dvāradānasibbinī - Syā, PTS.    5 tīhi ṭhānehi - Syā. 6 ete - Ma, PTS. 
2 mahājanikā - Ma, Syā, PTS.    7 anvaddhaṃ saha jīviniṃ - Ma, PTS;  
3 kāyavācā na ca cittā - Ma.      anvaḍḍhamāsaṃ sahajīvinī - Syā.  
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NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU LÀM MAI MỐI:  
 

26. Mai mối, (làm) cốc liêu, trú xá, và giặt y, nhận lãnh (y của tỳ khưu 
ni), thọ nhận vượt quá yêu cầu, của hai điều (căn dặn), và bởi sứ giả.  
 

27. Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, vật lót ngồi, các vị xao 
lãng, và luôn cả vàng bạc, hai điều về trao đổi theo nhiều cách. 
 

28. (Bình bát) chưa đủ năm mảnh vá, choàng tắm mưa, chỉ sợi, và dặn 
dò (việc dệt y), (cho đến khung) cửa lớn, cho y (tỳ khưu ni), và may y, bánh 
ngọt, nhân duyên (bốn tháng), và (đốt) ngọn lửa.  
 

29. Vật quý, (ống đựng) kim, và giường, (độn) bông gòn, vật lót ngồi, 
và y đắp ghẻ, luôn cả vải tắm mưa, với (y) đức Thiện Thệ, sự yêu cầu, việc 
sắm vật khác.  
 

30. Hai điều thuộc về hội chúng, hai điều thuộc về nhóm, các cá nhân, 
(tấm choàng) nhẹ, dày, hai điều đổ đồ thừa, choàng tắm (tỳ khưu ni), và 
với y của Sa-môn.  
 

31. Cả năm mươi pháp này được sanh lên từ sáu chỗ: do thân không do 
khẩu và ý, do khẩu không do thân và ý.  
 

32. Do thân và khẩu không do ý, do thân và ý không do khẩu, do khẩu 
và ý không do thân, được sanh lên từ ba cửa, và sáu nguồn sanh tội này là 
tương tợ như điều Mai Mối.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Làm Mai Mối. 
 

***** 
 

NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU NÓI NHẮC NHỞ:  
 

33. Chia rẽ, xu hướng theo, khó dạy, làm hư hỏng, (giấu) tội xấu, và tà 
kiến, (không trao) sự tùy thuận, và hai điều cười lớn tiếng, và hai điều về 
tiếng động, (miệng có cơm) không nên nói.  
 

34. Ngồi đất, chỗ thấp, đứng, đi sau, và một bên (đường), (vị tỳ khưu ni 
che giấu) tội, xu hướng theo, việc nắm lấy,1 vị ni phục hồi, việc nói lìa bỏ.  
 

35. (Trong cuộc tranh tụng) nào đó, hai điều sống thân cận, vị đánh 
đấm (khóc lóc), vị tháo y, và người nữ (đệ tử) bị bệnh, lại điều sống thân 
cận, không dàn xếp, và tu viện, (không hành) lễ Pavāraṇā.  
 

36. Mỗi nửa tháng (không hỏi), (không dạy) nữ đệ tử, hai điều (về tiếp 
độ), (nếu dâng) y, việc hầu hạ. Ba mươi bảy pháp này do thân, khẩu, và ý, 
tất cả có một nguồn giống như điều Nói Nhắc Nhở. 
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Nói Nhắc Nhở. 
 

***** 

                                                   
1 Pārājika 4 của tỳ khưu ni về việc thực hiện đầy đủ tám sự việc (ND). 
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KAṬHINASAMUṬṬHĀNAṂ  
 
37.  Ubbhataṃ kaṭhinaṃ tīṇi paṭhamaṃ pattabhesajjaṃ,  

accekaṃ cāpi1 sāsaṅkaṃ pakkamantena vā duve.  
 
38.  Upassayaṃ paramparaṃ2 anatirittaṃ nimantanaṃ,3  

vikappaṃ raññe4 vikāle vosāsāraññakena ca.  
 
39.  Ussayā5 sannicayañca pure pacchā vikāle ca,  

pañcāhikā saṅkamanī duve6 āvasathena ca.  
 
40. Pasākhe āsane ceva tiṃsa ekūnakā ime,  

kāyavācā na ca cittā7 tīhi dvārehi jāyare,  
dve samuṭṭhānikā8 sabbe kaṭhinena sahā samā.  

 
Kaṭhinasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
EḶAKALOMA SAMUṬṬHĀNAṂ 

 
41.  Eḷakalomā dve seyyaṃ āhacca piṇḍabhojanaṃ,  

gaṇa vikāla sannidhī9 dantapoṇena celakā.  
 
42.  Uyyuttaṃ senaṃ10 uyyodhī surā orena nahāyanā,  

dubbaṇṇe dve desanīyā11 lasuṇūpatiṭṭhe12 naccanā.  
 
43.  Nahānaṃ attharaṇaṃ seyyā anto raṭṭhe tathā bahī,  

antovassaṃ cittāgāraṃ āsandiṃ suttakantanā.  
 
44.  Veyyāvaccaṃ sahatthā ca abhikkhukāvāsena ca,  

chattaṃ yānañca saṅghāṇiṃ alaṅkāraṃ gandhavāsitaṃ.  
 
45.  Bhikkhunī sikkhamānā ca sāmaṇerī gihīniyā,  

asaṃkaccikā āpatti cattārīsā catuttarī.  
 
46.  Kāyena na vācā cittena kāyacittena na vācato,  

dve samuṭṭhānikā8 sabbe samā eḷakalomā ti.  
 

Eḷakalomasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
                                                   
1 accekaṃ vāpi - PTS.     7 na cittato - Syā.  
2 paramparā - Ma, Syā, PTS.    8 dvisamuṭṭhānikā - Ma, Syā, PTS. 
3 nimantanā - Ma, Syā, PTS.    9 gaṇavikāle sannidhī - Syā, PTS. 
4 rañño - Ma, Syā, PTS.     10 uyyuttaṃ vase - Syā. 
5 usūyā - Syā.       11 desanikā - Ma, Syā, PTS. 
6 dvepi - Ma; Syā; dve - PTS.     12 lasuṇutiṭṭhe - Syā, PTS. 
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NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU KAṬHINA:  
 

37. Ba điều Kaṭhina không còn hiệu lực, điều thứ nhất về bình bát, dược 
phẩm, và y đặc biệt nữa, (ở rừng) có nguy hiểm, hoặc là hai điều vị ra đi.1 
 

38. (Giáo giới) ở ni viện, (vật thực) được thỉnh sau, không phải thức ăn 
thừa, việc thỉnh mời, việc chú nguyện để dùng chung, (hậu cung) của đức 
vua, (vào làng) lúc sái thời, hướng dẫn sự phục vụ, và với vị ở rừng.  
 

39. Việc tranh chấp, và tích trữ, trước, sau, và lúc sái thời, thời hạn 
năm ngày, y thiết thân, hai điều (không nguyện xả), và với y nội trợ.  
 

40. Phần dưới thân, và luôn cả việc ngồi (trước tỳ khưu). Tất cả hai 
mươi chín điều này có hai nguồn sanh tội: do thân và khẩu không do ý, 
(hoặc) được sanh lên từ ba cửa, tương tợ như điều Kaṭhina.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Kaṭhina. 
 

***** 
 

NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU LÔNG CỪU:  
 

41. Việc (mang vác) lông cừu, hai điều về nằm chung, chân (giường) 
tháo rời được, bữa ăn ở phước xá, (vật thực) dâng chung nhóm, lúc sái 
thời, việc tích trữ, với nước và tăm xỉa răng, các đạo sĩ lõa thể.  
 

42. Động binh, (ngụ) ở binh đội, nơi tập trận, (uống) rượu, việc tắm khi 
chưa đủ (nửa tháng), hoại sắc, hai điều pāṭidesanīya, tỏi, về việc đứng gần 
(phục vụ), (xem) vũ.  
 

43. Việc tắm (lõa thể), nằm chung tấm trải, chung giường, trong quốc 
độ, bên ngoài là tương tợ, (du hành) trong mùa mưa, nhà triển lãm tranh 
vẽ, ghế trường kỷ, việc xe chỉ sợi.  
 

44. Phục vụ (người tại gia), và tự tay (cho vật thực), và chỗ ngụ không 
tỳ khưu, dù che, và xe, vật trang sức ở hông, đồ trang sức (phụ nữ), vật 
thơm, được tẩm hương.  
 

45. Tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, và vị sa di ni, với người nữ tại gia, tội 
không mặc áo lót, là bốn mươi thêm bốn điều.  
 

46. Tất cả có hai nguồn sanh tội: do thân, không do khẩu và ý, do thân 
và ý, không do khẩu, tương tợ như điều Lông Cừu.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Lông Cừu.  
 

***** 

                                                   
1 Pācittiya 14 và 15 của tỳ khưu về việc ra đi chưa thu dọn lại giường ghế đã bày ra (ND). 
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PADASO DHAMMASAMUṬṬHĀNAṂ  
  

47.  Padaññatra asammatā atthaṅgatena ca,  
tiracchānavijjā dve vuttā anokāse1 ca pucchanā.  

48.  Satta sikkhāpadā ete vācā na kāyacittato,  
vācā cittena jāyanti na tu kāyena jāyare,  
dve samuṭṭhānikā sabbe padaso dhammasādisā.  

 

Padaso dhammasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

ADDHĀNASAMUṬṬHĀNAṂ  
 

49.  Addhānaṃ nāvaṃ paṇītaṃ mātugāmena saṃhare,2  
dhaññaṃ nimantitā ceva aṭṭha ca pāṭidesanī.  

50.  Sikkhā paṇṇarasā ete kāyā na vācā na manā,  
kāyavācāhi3 jāyanti na te cittena jāyare.  

51.  Kāyacittena jāyanti na te jāyanti vācato,  
kāyavācāhi cittena samuṭṭhānā catubbidhā,  
paññattā buddhañāṇena addhānena sahā samā.4  

 

Addhānasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

THEYYASATTHASAMUṬṬHĀNAṂ  
 

52.  Theyyasatthaṃ upassuti sūpaṃ viññāpanena ca,5  
ratti channañca okāsaṃ ete byūhena sattamā.6  

53.  Kāya cittena jāyanti na te jāyanti vācato,  
tīhi dvārehi jāyanti dve samuṭṭhānikā ime,  
theyyasatthasamuṭṭhānā desitādiccabandhunā.  

 

Theyyasatthasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

DHAMMADESANASAMUṬṬHĀNAṂ  
 

54.  Chattapāṇissa saddhammaṃ na desenti tathāgatā,  
tatheva7 daṇḍapāṇissa sattha āyudhapāṇinaṃ.  

55.  Pādukūpāhanā yānaṃ seyya pallatthikāya ca,  
veṭhito guṇṭhito ceva ekādasamanūnakā.  

56.  Vācā cittena jāyanti na te jāyanti kāyato,  
sabbe ekasamuṭṭhānā samakā dhammadesane.8  

 

Dhammadesanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 anokāso - Ma.       5 sūpaviññāpanena ca - Ma, Syā. 
2 saṅghare - Syā.      6 sattamaṃ - Ma, PTS. 
3 kāyavācāya - Syā, PTS.      7 evameva - Ma, PTS. 
4 samānayā - Syā.      8 dhammadesanā - Syā.  
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NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU PHÁP THEO TỪNG CÂU:  
 

47. (Dạy đọc Pháp) theo từng câu, ngoại trừ (có người nam), (giáo giới) 
chưa được chỉ định, và khi mặt trời đã lặn, hai điều về kiến thức nhảm nhí 
đã được nói đến, khi chưa thỉnh ý, và việc đặt câu hỏi. 

48. Bảy điều học này, tất cả có hai nguồn sanh tội: do khẩu không do 
thân và ý, sanh lên do khẩu và ý nhưng không được sanh lên do thân, 
tương tợ như điều Pháp Theo Từng Câu. 
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Pháp Theo Từng Câu.  
 

***** 
 

NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU ĐƯỜNG XA:  
 

49. (Đi) đường xa, chung thuyền, (vật thực) hảo hạng, (đi chung) với 
người nữ, vị ni cạo nhổ (lông), lúa nguyên hạt, và luôn cả vị ni được thỉnh 
mời, và tám điều pāṭidesanīya. 

50. Mười lăm điều học này: do thân không do khẩu không do ý, chúng 
sanh lên do thân và khẩu không sanh lên do ý.  

51. Chúng sanh lên do thân và ý không sanh lên do khẩu, do thân khẩu 
và do ý, là bốn nguồn sanh tội đã được quy định do trí của đức Phật, tương 
tợ như điều Đường Xa. 
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Đường Xa.  
 

***** 
 

NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU ĐÁM NGƯỜI ĐẠO TẶC:  
 

52. Đám người đạo tặc, việc nghe lén, và với việc yêu cầu súp, bóng 
đêm, và được che khuất, khoảng trống, các điều này với giao lộ là bảy điều.  

53. Các điều này có hai nguồn sanh tội: chúng sanh lên do thân và ý 
không sanh lên do khẩu, sanh lên do ba cửa, các nguồn sanh tội của điều 
Đám Người Đạo Tặc đã được thuyết giảng bởi vị thân quyến mặt trời.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Đám Người Đạo Tặc. 
 

***** 
 

NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU THUYẾT GIẢNG PHÁP:  
 

54. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến kẻ tay cầm 
dù, tương tợ y như thế đến kẻ tay cầm gậy, tay cầm dao, và vũ khí.  

55. Có (mang) giày dép, (trên) xe, nằm, và ngồi ôm đầu gối, đội khăn, 
và luôn cả trùm đầu, là mười một điều không thiếu sót.  

56. Tất cả có một nguồn sanh tội: chúng sanh lên do khẩu và ý không 
sanh lên do thân, tương tợ như điều Thuyết Giảng Pháp.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Thuyết Giảng Pháp.  
 

***** 
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BHŪTĀROCANASAMUṬṬHĀNAṂ  
 
57.  Bhūtaṃ kāyena jāyati na vācāya na cittato,1  

vācato ca samuṭṭhāti na kāyā na ca cittato.  
 
58.  Kāyavācāya jāyati na ca2 jāyati cittato,  

bhūtārocanakā nāma3 tīhi ṭhānehi jāyati.  
 

Bhūtārocanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

 
CORIVUṬṬHĀPANASAMUṬṬHĀNAṂ 

 
59.  Coriṃ4 vācāya cittena na tu5 jāyati kāyato,  

jāyati tīhi dvārehi corivuṭṭhāpanaṃ idaṃ,  
akataṃ dvisamuṭṭhānaṃ dhammarājena bhāsitaṃ.6  

 
Corivuṭṭhāpanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
ANANUÑÑĀTASAMUṬṬHĀNAṂ 

 
60. Ananuññātaṃ vācāya na kāyā na ca cittato,  

jāyati kāyavācāya na taṃ jāyati cittato.  
 
61.  Jāyati vācā cittena na taṃ jāyati kāyato,  

jāyati tīhi dvārehi7 akataṃ catuṭhānikaṃ.  
  

Ananuññātasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

 
62.  Samuṭṭhānaṃ hi saṅkhepaṃ dasa tīṇi sudesitaṃ,  

asammohakaraṃ ṭhānaṃ8 nettidhammānulomikaṃ,  
dhārayanto imaṃ viññū samuṭṭhāne na muyhatī ti.  

 
Samuṭṭhānasīsasaṅkhepo niṭṭhito.  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 na vācā na ca cittato - Ma.    5 na taṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 na tu - Ma, PTS.     6 ṭhapitaṃ - Syā.  7 ṭhānehi - Syā.  
3 bhūtārocanakannāma - Syā.   8 asammohakaraṇaṭṭhānaṃ - Syā;   
4 corī - Ma, Syā, PTS.      asammohakaraṇaṃ ṭhānaṃ - PTS. 
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NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU TUYÊN BỐ SỰ THỰC CHỨNG:  
 

57. Sự thực chứng (pháp thượng nhân) được sanh lên do thân không do 
khẩu không do ý, và sanh lên do khẩu không do thân và không do ý.  
 

58. (Và còn) được sanh lên do thân do khẩu và không sanh lên do ý. 
Điều gọi là Tuyên bố sự Thực Chứng sanh lên từ ba nền tảng.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Tuyên Bố sự Thực Chứng.  
 

***** 

 
NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU TIẾP ĐỘ NỮ ĐẠO TẶC:  

 
59. (Tiếp độ) nữ đạo tặc sanh lên do khẩu do ý nhưng không do thân, 

điều tiếp độ nữ tặc này được sanh từ ba cửa, hai nguồn sanh tội không bị 
làm lẫn lộn đã được đấng Pháp Vương đề cập đến.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Tiếp Độ Nữ Đạo Tặc. 
 

***** 

 
NGUỒN SANH TỘI CỦA ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP:  

 
60. Điều về người chưa được cho phép1 (sanh lên) do khẩu không do 

thân và không do ý, điều ấy sanh lên do thân và khẩu không sanh lên do ý.  
 

61. Điều ấy sanh lên do khẩu và ý không sanh lên do thân, sanh lên từ 
ba cửa, là bốn nền tảng không bị làm lẫn lộn.  
 

Dứt Nguồn Sanh Tội của điều Chưa Được Cho Phép.  
 

***** 

 
62. Bởi vì phần tóm tắt về nguồn sanh tội gồm mười ba phần đã khéo 

được thuyết giảng, là việc làm không bị lầm lẫn, là nền tảng phù hợp với 
Pháp và Luật, trong khi nắm vững điều này, người có sự hiểu biết không bị 
lầm lẫn về nguồn sanh tội.  
 

Dứt phần tóm tắt các Đầu Đề của Nguồn Sanh Tội. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Pācittiya 80 của tỳ khưu ni về việc tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người 
chồng cho phép (ND).  




