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SAMUṬṬHĀNAṂ  
 

Atthāpatti acittako āpajjati sacittako vuṭṭhāti, atthāpatti sacittako āpajjati 
acittako vuṭṭhāti, atthāpatti acittako āpajjati acittako vuṭṭhāti, atthāpatti 
sacittako āpajjati sacittako vuṭṭhāti, atthāpatti kusalacitto āpajjati kusalacitto 
vuṭṭhāti, atthāpatti kusalacitto āpajjati, akusalacitto vuṭṭhāti, atthāpatti 
kusalacitto āpajjati abyākatacitto vuṭṭhāti, atthāpatti akusalacitto āpajjati 
kusalacitto vuṭṭhāti, atthāpatti akusalacitto āpajjati akusalacitto vuṭṭhāti, 
atthāpatti akusalacitto āpajjati abyākatacitto vuṭṭhāti, atthāpatti 
abyākatacitto āpajjati kusalacitto vuṭṭhāti, atthāpatti abyākatacitto āpajjati 
akusalacitto vuṭṭhāti, atthāpatti abyākatacitto āpajjati abyākatacitto vuṭṭhāti.  
 
 
 

Paṭhamaṃ pārājikaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Paṭhamaṃ 
pārājikaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti 
na vācato.  
 
 
 

Dutiyaṃ pārājikaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Dutiyaṃ pārājikaṃ 
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.  
 
 
 

Tatiyaṃ pārājikaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Tatiyaṃ pārājikaṃ 
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.  
 
 
 

Catutthaṃ pārājikaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Catutthaṃ 
pārājikaṃ 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.  
 

Cattāro pārājikā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

1. Upakkamitvā asuciṃ mocentassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti? Upakkamitvā asuciṃ mocentassa saṅghādiseso ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.  
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NGUỒN SANH KHỞI:  
 

Có loại tội vị vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức.[a] Có loại tội vị 
vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức.[b] Có loại tội vị vi phạm không 
có ý thức, thoát tội không có ý thức. Có loại tội vị vi phạm có ý thức, thoát tội 
có ý thức. Có loại tội vị vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện.[c] Có 
loại tội vị vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm bất thiện.[d] Có loại tội vị vi 
phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm vô ký.[e] Có loại tội vị vi phạm với tâm 
bất thiện, thoát tội với tâm thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, 
thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, thoát tội 
với tâm vô ký. Có loại tội vị vi phạm với tâm vô ký,[f] thoát tội với tâm thiện. 
Có loại tội vị vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị 
vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm vô ký.  
 
 

Tội pārājika thứ nhất sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội 
pārājika thứ nhất sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do 
ý, không do khẩu.  
 
 

Tội pārājika thứ nhì sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội 
pārājika thứ nhì sanh lên với 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.  
 
 

Tội pārājika thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội 
pārājika thứ ba sanh lên với 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.  
 
 

Tội pārājika thứ tư sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội 
pārājika thứ tư sanh lên với 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.  
 

Dứt bốn tội pārājika.  
 

***** 
 

1. Tội saṅghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch sanh lên với 
bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra 
tinh dịch sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu.  
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2. Mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantassa saṅghādiseso 
katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Mātugāmena saddhiṃ kāyasaṃsaggaṃ 
samāpajjantassa saṅghādiseso ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca 
cittato ca samuṭṭhāti na vācato.  
 
 

3. Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsantassa saṅghādiseso katīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsantassa 
saṅghādiseso 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.  
 
 

4. Mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsantassa 
saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Mātugāmassa santike 
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsantassa saṅghādiseso tīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: —pe—  
 
 

5. Sañcarittaṃ samāpajjantassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti? Sañcarittaṃ samāpajjantassa saṅghādiseso chahi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: siyā kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā vācato 
samuṭṭhāti na kāyato na cittato, siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na 
cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato, siyā vācato ca cittato ca 
samuṭṭhāti na kāyato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.  
 
 

6. Saññācikāya kuṭiṃ kārāpentassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti? Saññācikāya kuṭiṃ kārāpentassa saṅghādiseso chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: —pe—  
 
 

7. Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpentassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti? Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpentassa saṅghādiseso chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: —pe—  
 
 

8. Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsentassa 
saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Bhikkhuṃ amūlakena 
pārājikena dhammena anuddhaṃsentassa saṅghādiseso tīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: —pe—  
 
 

9. Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ 
upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsentassa saṅghādiseso katīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci 
desaṃ lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃsentassa 
saṅghādiseso tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: —pe—  
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2. Tội saṅghādisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị thực hiện 
việc xúc chạm thân thể với người nữ sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu.  

 
3. Tội saṅghādisesa đến vị nói với người nữ bằng những lời dâm dật sanh 

lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị nói với người 
nữ bằng những lời dâm dật sanh lên với 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.  

 
4. Tội saṅghādisesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong 

sự hiện diện của người nữ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội 
saṅghādisesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện 
diện của người người nữ sanh lên với ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

 
5. Tội saṅghādisesa đến vị tiến hành việc mai mối sanh lên với bao nhiêu 

nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị tiến hành việc mai mối sanh lên 
với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; 
có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân 
và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do 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.  

 
6. Tội saṅghādisesa đến vị bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) 

sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị bảo xây 
dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) sanh lên với sáu nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

 
7. Tội saṅghādisesa đến vị bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên với bao nhiêu 

nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên 
với sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

 
8. Tội saṅghādisesa đến vị bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika không có 

nguyên cớ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị 
bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika không có nguyên cớ sanh lên với ba nguồn 
sanh tội: ―(như trên)―  

 
9. Tội saṅghādisesa đến vị nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc 

về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị nắm lấy sự 
kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi 
bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pārājika sanh lên với ba nguồn sanh tội: ―(như 
trên)―  
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10. Saṅghabhedakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? 
Saṅghabhedakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.  
 

11. Bhedakānuvattakānaṃ bhikkhūnaṃ yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti?  
Bhedakānuvattakānaṃ bhikkhūnaṃ yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantānaṃ saṅghādiseso ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.  
 

12. Dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? 
Dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.  
 

13. Kuladūsakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? 
kuladūsakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantassa saṅghādiseso ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato 
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.  
 

Terasasaṅghādisesā niṭṭhitā. 
 

***** 
 

―pe―  
 

Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā 
karontassa dukkaṭaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti? Anādariyaṃ paṭicca 
udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karontassa dukkaṭaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.  
 

Sekhiyā niṭṭhitā. 
 

***** 
 

1. Cattāro pārājikā kati samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Cattāro pārājikā 
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato, siyā kāyato ca 
vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.   
 

2. Terasa saṅghādisesā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Terasa 
saṅghādisesā chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato samuṭṭhahanti 
na vācato na cittato, siyā vācato samuṭṭhahanti na kāyato na cittato, siyā 
kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato, siyā kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhahanti na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato, 
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.  
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10. Tội saṅghādisesa đến vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn 
sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.  

11. Tội saṅghādisesa đến các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh 
lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến các vị tỳ khưu là 
những kẻ xu hướng theo việc chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, 
do khẩu, và do ý.  

12. Tội saṅghādisesa đến vị tỳ khưu khó dạy không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội 
saṅghādisesa đến vị tỳ khưu khó dạy không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến 
lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và 
do ý.  

13. Tội saṅghādisesa đến vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội? − Tội saṅghādisesa đến vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các 
gia đình không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.  
 

Dứt mười ba tội saṅghādisesa. 
 

***** 
 

―(như trên)―  
 

Tội dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Tội 
dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu.  
 

Dứt các tội sekhiya.  
 

***** 
 

1. Bốn tội pārājika sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Bốn tội 
pārājika sanh lên với 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.  

2. Mười ba tội saṅghādisesa sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − 
Mười ba tội saṅghādisesa sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên 
do thân và do 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.  
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3. Dve aniyatā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Dve aniyatā tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato, siyā kāyato ca 
vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.  
 

4. Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Tiṃsa 
nissaggiyā pācittiyā chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato 
samuṭṭhahanti na vācato na cittato, siyā vācato samuṭṭhahanti na kāyato na 
cittato, siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato, siyā kāyato ca 
cittato ca samuṭṭhahanti na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na 
kāyato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.  
 

5. Dvenavuti pācittiyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Dvenavuti 
pācittiyā chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato samuṭṭhahanti na 
vācato na cittato, siyā vācato samuṭṭhahanti na kāyato na cittato, siyā kāyato 
ca vācato ca samuṭṭhahanti na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhahanti 
na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato, siyā kāyato ca 
vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti.  
 

6. Cattāro pāṭidesanīyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Cattāro 
pāṭidesanīyā catūhi 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.  
 

7. Pañcasattati sekhiyā katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti? Pañcasattati 
sekhiyā tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti: siyā kāyato ca cittato ca 
samuṭṭhahanti na vācato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na kāyato, 
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahantī ti.  
 

Samuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 
 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Acittakusalañceva1 samuṭṭhānañca sabbathā, 
 yathā dhammena ñāyena samuṭṭhānaṃ vijānathā ti.  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 acittakusalā ceva - Ma, Syā; acittakusalo ceva - PTS. 
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3. Hai tội aniyata sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Hai tội 
aniyata sanh lên với 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.  
 

4. Ba mươi tội nissaggiya pācittiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh 
tội? − Ba mươi tội nissaggiya pācittiya sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do 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.  
 

5. Chín mươi hai tội pācittiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − 
Chín mươi hai tội pācittiya sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên 
do thân và do 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.  
 

6. Bốn tội pāṭidesanīya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Bốn tội 
pāṭidesanīya sanh lên với bốn nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, 
không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý.  
 

7. Bảy mươi lăm tội sekhiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? − Bảy 
mươi lăm tội sekhiya sanh lên với 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.  
 

Dứt Chương Nguồn Sanh Khởi. 
 

***** 
 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Vô ý thức, và luôn cả (tâm) thiện, và nguồn sanh khởi trong mọi trường 
hợp, hãy biết rõ về nguồn sanh khởi theo đúng Pháp có phương thức.  
 

 --ooOoo-- 
 




