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6. 2. 7. NIKKAḌḌHANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū 
aññataraṃ paccantimaṃ mahāvihāraṃ paṭisaṅkharonti “Idha mayaṃ 
vassaṃ vasissāmā ”ti. Addasaṃsu kho chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye 
bhikkhū vihāraṃ paṭisaṅkharonte, disvāna evamāhaṃsu: “Ime āvuso 
sattarasavaggiyā bhikkhū vihāraṃ paṭisaṅkharonti, handa ne vuṭṭhāpessāmā 
”ti. Ekacce evamāhaṃsu: “Āgamethāvuso yāva paṭisaṅkharonti paṭisaṅkhate 
vuṭṭhāpessāmā ”ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiye bhikkhū 
etadavocuṃ: “Uṭṭhethāvuso amhākaṃ vihāro pāpuṇātī ”ti. “Nanu āvuso 
paṭigacceva1 ācikkhitabbaṃ, mayañcaññaṃ paṭisaṅkharomā ”ti. “Nanu 
āvuso saṅghiko vihāro ”ti? “Āmāvuso saṅghiko vihāro ”ti. “Uṭṭhethāvuso 
amhākaṃ vihāro pāpuṇāti ”ti. “Mahallako āvuso vihāro. Tumhepi vasatha 
mahampi vasissāmā ”ti. “Uṭṭhethāvuso amhākaṃ vihāro pāpuṇātī ”ti kupitā 
anattamanā gīvāya gahetvā nikkaḍḍhanti. Te nikkaḍḍhayamānā rodanti. 
Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tumhe āvuso rodathā ”ti? “Ime āvuso 
chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā amhe saṅghikā vihārā 
nikkaḍḍhantī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā bhikkhū 
saṅghikā vihārā nikkaḍḍhissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
kupitā anattamanā bhikkhū saṅghikā vihārā nikkaḍḍhathā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā kupitā anattamanā bhikkhū saṅghikā vihārā nikkaḍḍhissatha? 
Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ kupito anattamano saṅghikā vihārā 
nikkaḍḍheyya vā nikkaḍḍhāpeyya vā pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 paṭikacceva - Ma, Syā. 
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6. 2. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÔI KÉO RA: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đang sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng ven (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ sống 
mùa (an cư) mưa ở đây.’ Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các tỳ khưu 
nhóm Mười Bảy Sư đang sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thấy đã nói như 
vầy: - “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư này đang sửa chữa 
ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Một số vị đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được sửa chữa 
xong thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói 
với các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú 
xá được giao cho chúng tôi.” - “Này các đại đức, sao lại không nói cho biết 
trước, chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác?” - “Này các đại đức, không phải 
trú xá thuộc về hội chúng hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy, trú xá 
thuộc về hội chúng.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng 
tôi.” - “Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, thì chúng tôi cũng sẽ ở 
được.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi.” Rồi đã 
nổi giận, bất bình nắm (các vị ấy) ở cổ lôi kéo ra ngoài. Trong lúc bị lôi kéo ra 
ngoài, các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì 
sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm Lục Sư 
này nổi giận, bất bình rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― Các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư này khi nổi giận, bất bình lại 
lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nổi giận, bất bình rồi lôi kéo các tỳ khưu ra 
khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú 
xá thuộc về hội chúng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vị tỳ khưu 
ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng thì phạm tội pācittiya.”  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo    Bhūtagāmavaggo - Pāc. 6. 2. 7. 
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 

Bhikkhun ’ti aññaṃ bhikkhuṃ.  
 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho āhatacitto khilajāto.  
 

Saṅghiko nāma vihāro saṅghassa dinno hoti pariccatto.  
 

Nikkaḍḍheyyā ’ti gabhe gahetvā pamukhaṃ nikkaḍḍhati, āpatti 
pācittiyassa. Pamukhe gahetvā bahi nikkaḍḍhati, āpatti pācittiyassa. Ekena 
payogena bahukepi dvāre atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Nikkaḍḍhāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa.1 Sakiṃ āṇanto 
bahukepi dvāre atikkāmeti, āpati pācittiyassa.  
 

Saṅghike saṅghikasaññī kupito anattamano nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Saṅghike vematiko kupito anattamano 
nikkaḍḍhati vā nikkaḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Saṅghike puggalikasaññī 
kupito anattamano nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa.  
 

Tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. 
Vihārassa upacārā vā upaṭṭhānasālāya vā maṇḍapā vā rukkhamūlā vā 
ajjhokāsā vā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anupasampannaṃ vihārā vā vihārassa upacārā vā upaṭṭhānasālāya vā 
maṇḍapā vā rukkhamūlā vā ajjhokāsā vā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, 
āpatti dukkaṭassa. Tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍhāpeti vā, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

Puggalike saṅghikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Puggalike vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Puggalike puggalikasaññī aññassa puggalike, āpatti dukkaṭassa. 
Attano puggalike, anāpatti.  
 

Anāpatti alajjiṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ 
nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, ummattakaṃ nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, 
bhaṇḍanakārakaṃ ―pe― kalahakārakaṃ ―pe― vivādakārakaṃ ―pe― 
bhassakārakaṃ ―pe― saṅghe adhikaraṇakārakaṃ nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, 
antevāsikaṃ vā saddhivihārikaṃ vā na sammāvattantaṃ nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, tassa parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Nikkaḍḍhanasikkhāpadaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 pācittiyassa - Ma, Syā. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 
 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 
 

Trú xá thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 
 

Lôi kéo ra: sau khi nắm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội pācittiya. Sau khi nắm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội pācittiya. Với một lần ra sức, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa 
phạm (chỉ một) tội pācittiya.  
 

Bảo lôi kéo ra: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pācittiya. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) 
tội pācittiya. 
 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị nổi giận bất bình 
rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pācittiya. Thuộc về hội chúng, 
có sự hoài nghi, vị nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pācittiya. Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vị 
nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì phạm tội dukkaṭa. 
Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi 
phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi 
khuôn viên bên ngoài thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên ra khỏi trú xá, 
hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra 
khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkaṭa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkaṭa. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 
 

Vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hổ thẹn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi 
kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị bị điên, vị lôi kéo 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị thường 
gây nên các sự xung đột, ... vị thường gây nên các sự cãi cọ, ... vị thường gây 
nên các sự tranh luận, ... vị thường gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí, ... vị 
thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo 
ra vật dụng của vị kia; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người 
học trò không thực hành phận sự đúng đắn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật 
dụng của vị kia; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc lôi kéo ra là thứ bảy. 
--ooOoo-- 
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6. 2. 8. VEHĀSAKUṬISIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena dve bhikkhū saṅghike 
vihāre upari vehāsakuṭiyā eko heṭṭhā viharati, eko upari. Uparimo bhikkhu 
āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdi. Mañcapādo nipatitvā1 
heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi. So bhikkhu vissaramakāsi. 
Bhikkhū upadhāvitvā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ āvuso 
vissaramakāsī ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhu saṅghike vihāre upari vehāsakuṭiyā 
āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
tvaṃ bhikkhu saṅghike vihāre upari vehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ 
sahasā abhinisīdasī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa saṅghike vihāre upari 
vehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ sahasā abhinisīdissasi? Netaṃ 
moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu saṅghike vihāre upari vehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ 
mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 
 

Saṅghiko nāma vihāro saṅghassa dinno hoti pariccatto.  
 
 

Vehāsakuṭi nāma majjhamassa purisassa asīsaghaṭṭā.  
 
 

Āhaccapādako nāma mañco aṅge vijjhitvā ṭhito hoti.  
 
 

Āhaccapādakaṃ nāma pīṭhaṃ aṅge vijjhitvā ṭhitaṃ hoti.  
 
 

Abhinisīdeyyā ’ti tasmiṃ abhinisīdati, āpatti pācittiyassa.  
 

 
Abhinipajjeyyā ’ti tasmiṃ abhinipajjati, āpatti pācittiyassa.  

 

                                                   
1 nippatitvā - Ma; patitvā - Syā; nippaṭitvā - PTS. 
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6. 2. 8. ĐIỀU HỌC VỀ CĂN GÁC LẦU:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu trong trú xá của 
hội chúng có căn gác lầu, một vị sống ở bên dưới, một vị ở phía trên. Vị tỳ 
khưu ở trên đã ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo 
rời được. Chân giường đã rơi xuống và chạm vào đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức đã thét lên?” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu.  
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc 
giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng?” 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi ngồi xuống một cách vội vã ở 
chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội 
chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ngồi xuống 
một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong 
trú xá của hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào ngồi xuống hoặc nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế 
loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng thì 
phạm tội pācittiya.”  
 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 
 

Thuộc về hội chúng nghĩa là trú xá đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 
 

Căn gác lầu nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông (có chiều 
cao) bậc trung. 
 

Giường loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi 
được gắn vào. 
 

Ghế loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được 
gắn vào. 
 

Ngồi xuống: vị ngồi xuống ở chỗ ấy thì phạm tội pācittiya.  
 

Nằm xuống: vị nằm xuống ở chỗ ấy thì phạm tội pācittiya.  
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Saṅghike saṅghikasaññī upari vehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ vā 
pīṭhaṃ vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa. Saṅghike 
vematiko ―pe― Saṅghike puggalikasaññī upari vehāsakuṭiyā āhacca-
pādakaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti 
pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

Puggalike saṅghikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Puggalike vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Puggalike puggalikassaññī aññassa puggalike, āpatti dukkaṭassa. 
Attano puggalike, anāpatti.  
 
 
 
 
 
 

Anāpatti vehāsakuṭiyā, sīsaghaṭṭāya, heṭṭhā aparibhogaṃ hoti, 
padarasañcitaṃ hoti, paṭāṇi dinnā hoti, tasmiṃ ṭhito gaṇhāti1 vā laggeti vā, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Vehāsakuṭisikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 2. 9. MAHALLAKAVIHĀRASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 
Tena kho pana samayena āyasmato channassa upaṭṭhāko mahāmatto 
āyasmato channassa vihāraṃ kārāpeti. Atha kho āyasmā channo 
katapariyositaṃ vihāraṃ punappunaṃ chādāpesi,2 punappunaṃ lepāpesi,4 
atibhārito vihāro paripati. Atha kho āyasmā channo tiṇañca kaṭṭhañca 
saṃkaḍḍhanto aññatarassa brāhmaṇassa yavakhettaṃ dūsesi. Atha kho so 
brāhmaṇo ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā amhākaṃ 
yavakhettaṃ dūsessantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tassa brāhmaṇassa 
ujjhāyantassa khīyantassa vipācentassa.  

                                                   
1 gaṇhati - Ma, PTS.      4 lepāpeti - Ma; limpāpesi - Syā;  
2 chādāpeti - Ma, PTS.        limpāpeti - PTS. 
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Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị ngồi xuống hoặc 
nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pācittiya. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, ―(như trên)― 
Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vị ngồi xuống hoặc 
nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 
 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkaṭa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkaṭa. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 
 
 
 
 

Ở chỗ không phải là gác lầu, ở gác lầu (thấp) bị va chạm vào đầu, phần 
bên dưới là không được sử dụng, (gác lầu) đã được lót sàn, (giường ghế) đã 
được đóng đinh, vị đứng ở trên chỗ ấy lấy xuống hoặc treo lên, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 
 

Điều học về căn gác lầu là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 2. 9. ĐIỀU HỌC VỀ TRÚ XÁ LỚN:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần người hộ độ cho đại đức Channa ra 
lệnh xây dựng trú xá cho đại đức Channa. Khi ấy, lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, đại đức Channa đã cho người lợp đi lợp lại, đã cho người tô trét đi tô trét 
lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống. Sau đó, đại đức 
Channa trong lúc gom góp cỏ và cây gỗ đã làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
người Bà-la-môn nọ. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
chúng tôi?” Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai.  
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2. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā channo katapariyositaṃ vihāraṃ 
punappunaṃ chādāpessati punappunaṃ lepāpessati atibhārito vihāro 
paripatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ channa katapariyositaṃ vihāraṃ 
punappunaṃ chādāpesi punappunaṃ lepāpesi atibhārito vihāro paripatī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa katapariyositaṃ vihāraṃ punappunaṃ chādāpessasi 
punappunaṃ lepāpessasi atibhārito vihāro paripati? Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Mahallakaṃ pana bhikkhunā vihāraṃ kārayamānena yāva dvāra-
kosā aggalaṭṭhapanāya ālokasandhiparikammāya dvatticchadanassa 
pariyāyaṃ appaharite ṭhitena adhiṭṭhātabbaṃ, tato ce uttariṃ appaharite 
pi ṭhito adhiṭṭhaheyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Mahallako nāma vihāro sassāmiko vuccati.  
 
 

Vihāro nāma ullitto vā hoti avalitto vā ullittāvalitto vā.  
 
 

Kārayamānenā ’ti karonto vā kārāpento vā.  
 
 

Yāvadvārakosā ’ti piṭṭhasaghāṭassa1 samantā hatthapāsā.  
 
 

Aggalaṭṭhapanāyā ’ti dvāraṭṭhapanāya.  
 
 

Ālokasandhiparikammāyā ’ti vātapānaparikammāya, setavaṇṇaṃ 
kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ2 mālākammaṃ latākammaṃ makara-
dantakaṃ pañcapaṭikaṃ.3  
 
 

Dvatticchadanassa pariyāyaṃ appaharite ṭhitena 
adhiṭṭhātabban ’ti Haritaṃ nāma pubbaṇṇaṃ aparaṇṇaṃ sace harite 
ṭhito adhiṭṭhāti, āpatti dukkaṭassa. Maggena chādentassa dve magge 
adhiṭṭhahitvā tatiyaṃ maggaṃ āṇāpetvā pakkamitabbaṃ. Pariyāyena 
chādentassa dve pariyāye adhiṭṭhahitvā tatiyaṃ pariyāyaṃ āṇāpetvā 
pakkamitabbaṃ.  
 

                                                   
1 piṭṭhasaṃghāṭassa - Ma, PTS;     2 gerukavaṇṇaṃ - Syā. 
   piṭṭhisaṅghāṭassa - Syā.     3 pañcapaṭṭhikaṃ - Syā, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng:  - “Vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, đại đức Channa còn 
cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở 
nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống?” ―(như trên)― “Này Channa, nghe nói 
lúc trú xá đã được làm hoàn tất ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho 
người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại 
khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Trong lúc cho xây dựng trú xá lớn, vị tỳ khưu nên đứng ở chỗ không 
trồng trọt mà quyết định cách thức về hai ba lớp tô đắp đối với việc lắp đặt 
chốt cửa, đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi, cho đến khung cửa lớn. 
Nếu vượt quá điều ấy, cho dầu vị đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết 
định vẫn phạm tội pācittiya.”  
 
 

3. Trú xá lớn: nghĩa là có thí chủ được đề cập đến.  

 
Trú xá: nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 

được tô bên trong lẫn bên ngoài. 

 
Trong lúc cho xây dựng: là (tự mình) đang làm hoặc đang bảo người 

làm. 

 
Cho đến khung cửa lớn: là (khoảng rộng) một tầm tay (1 mét 25) ở các 

khu vực xung quanh của đà ngang và trụ cửa.  

 
Đối với việc lắp đặt chốt cửa: của việc lắp đặt cánh cửa lớn. 

 
Đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi: là của việc trang hoàng 

các cửa sổ (gồm có các việc): sơn màu trắng, sơn màu đen, sơn màu đỏ, trang 
hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải 
trang hoàng năm loại.  

 
Nên đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết định cách thức về 

hai ba lớp tô đắp: Được trồng trọt nghĩa là các loại lúa bắp và rau cải. 
Nếu đứng ở chỗ được trồng trọt mà xác định thì phạm tội dukkaṭa. Khi đang 
cho tô đắp theo đường thằng, sau khi đã quyết định hai đường và đã chỉ thị 
đường thứ ba thì nên rời đi. Khi đang cho tô đắp theo đường vòng, sau khi đã 
quyết định hai đường vòng và đã chỉ thị đường vòng thứ ba thì nên rời đi.  
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Tato ce uttariṃ appaharitepi ṭhito adhiṭṭhaheyyā ’ti iṭṭhakāya 
chādentassa iṭṭhakāyiṭṭhakāya,1 āpatti pācittiyassa. Silāya chādentassa silāya 
silāya, āpatti pācittiyassa. Sudhāya chādentassa piṇḍe piṇḍe, āpatti 
pācittiyassa. Tiṇena chādentassa karaḷe karaḷe, āpatti pācittiyassa. Paṇṇena 
chādentassa paṇṇe paṇṇe, āpatti pācittiyassa.  
 

 
Atirekadvattipariyāye atirekasaññī adhiṭṭhāti, āpatti pācittiyassa. 

Atirekadvattipariyāye vematiko adhiṭṭhāti, āpatti pācittiyassa. 
Atirekadvattipariyāye ūnakasaññī adhiṭṭhāti, āpatti pācittiyassa.  
 

 
Ūnakadvattipariyāye atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvatti-

pariyāye vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvattipariyāye ūnakasaññī, 
anāpatti.  
 

 
Anāpatti dvattipariyāye, ūnakadvattipariyāye,2 leṇe, guhāya, 

tiṇakuṭikāya, aññassatthāya, attano dhanena, vāsāgāraṃ ṭhapetvā sabbattha 
anāpatti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Mahallakavihārasikkhāpadaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 2. 10. SAPPĀNAKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. 
Tena kho pana samayena āḷavakā bhikkhū navakammaṃ karontā jānaṃ 
sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi mattikampi siñcantipi siñcāpentipi.  
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āḷavakā bhikkhū jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi 
mattikampi siñcissantipi siñcāpessantipī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi mattikampi siñcathāpi 
siñcāpethāpī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
“Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisa jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇampi 
mattikampi siñcissāthāpi siñcāpessathāpi? Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā 
siñceyya vā siñcāpeyya vā pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 iṭṭhakiṭṭhakāya - Ma, Syā, PTS.  
2 ūnakadvittipariyāye - Syā, PTS; ūnakapariyāye - Sī 1, Sīmu 2. 
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Nếu vượt quá điều ấy, cho dầu vị đứng ở chỗ không trồng trọt 
mà quyết định: Vị đang cho tô đắp bằng ngói thì phạm tội pācittiya theo 
từng viên ngói. Vị đang cho tô đắp bằng đá phiến thì phạm tội pācittiya theo 
từng viên đá phiến. Vị đang cho tô đắp bằng vữa hồ thì phạm tội pācittiya 
theo từng cục vữa hồ. Vị đang cho tô đắp bằng cỏ thì phạm tội pācittiya theo 
từng nắm cỏ. Vị đang cho tô đắp bằng lá thì phạm tội pācittiya theo từng tấm 
lá.  

 
Vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là vượt quá, vị quyết định thì 

phạm tội pācittiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, vị quyết 
định thì phạm tội pācittiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, (lầm) tưởng là 
chưa quá, vị quyết định thì phạm tội pācittiya.  
 

Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, (lầm tưởng) là đã vượt quá, phạm tội 
dukkaṭa. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là chưa quá thì vô 
tội. 
 

Trong hai hay ba cách thức, khi chưa đủ hai hay ba cách thức, trong hang 
đá, trong hang động, trong cốc liêu bằng cỏ, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật 
sở hữu của bản thân, trừ ra nhà ở còn tất cả các nơi thì không phạm tội, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về trú xá lớn là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 2. 10. ĐIỀU HỌC VỀ (NƯỚC) CÓ SINH VẬT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Āḷavī, nơi tháp thờ 
Aggāḷava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới các tỳ khưu ở 
thành Āḷavī trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất 
sét.  
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành Āḷavī trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ 
và đất sét, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới hoặc bảo tưới 
lên cỏ hay đất sét thì phạm tội pācittiya.”  
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 
Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  

 
Jānāti nāma1 sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti.  

 
Siñceyyā ’ti sayaṃ siñcati, āpatti pācittiyassa.  

 
Siñcāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa.2 Sakiṃ āṇanto 

bahukampi siñcati, āpatti pācittiyassa.  

 
Sappāṇake sappāṇakasaññī tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñca ti vā siñcāpeti vā, 

āpatti pācittiyassa. Sappāṇake vematiko tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcati vā 
siñcāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Sappāṇake appāṇakasaññī tiṇaṃ vā 
mattikaṃ vā siñcati vā siñcāpeti vā, anāpatti.  

 
Appāṇake sappāṇakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appāṇake vematiko, āpatti 

dukkaṭassa. Appāṇake appāṇakasaññī, anāpatti.  
 

Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Sappāṇakasikkhāpadaṃ dasamaṃ. 
Bhūtagāmavaggo3 dutiyo.  

 
--ooOoo-- 

 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Bhūtaṃ aññāya ujjhāyaṃ pakkamantena te duve  
 pubbe nikkaḍḍhan’ āhaccadvāraṃ sappāṇakena cā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

 

                                                   
1 jānaṃ nāma - Syā.       2 āpatti dukkaṭassa - katthaci. 3 senāsanavaggo - Sīmu 2.  
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Biết nghĩa là tự mình biết hoặc các người khác thông báo cho vị ấy. 
 

Tưới: vị tự mình tưới thì phạm tội pācittiya.  
 

Bảo tưới: Vị ra lệnh cho người khác thì phạm tội pācittiya. Được ra lệnh 
một lần, mặc dầu (vị kia) tưới nhiều lần, (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pācittiya.  
 

Khi có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay 
đất sét thì phạm tội pācittiya. Khi có sinh vật, có sự hoài nghi, vị tưới hoặc 
bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội dukkaṭa. Khi có sinh vật, (lầm) tưởng 
là không có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì vô tội.  
 

Khi không có sinh vật, (lầm tưởng) là có sinh vật, phạm tội dukkaṭa. Khi 
không có sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi không có sinh vật, 
nhận biết là không có sinh vật thì vô tội.  
 

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
 

Điều học về (nước) có sinh vật là thứ mười. 
Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 

 
--ooOoo-- 

 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Thảo mộc, nói tráo trở,  trong khi phê phán, hai điều về vị rời đi, vị đến 
trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có sinh vật.  
 

--ooOoo-- 




