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6. 5. 6. CĀRITTASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmato upandassa 
sakyaputtassa upaṭṭhākakulaṃ āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ 
bhattena nimantesi. Aññepi bhikkhū bhattena nimantesi. Tena kho 
samayena āyasmā upanando sakyaputto purebhattaṃ kulāni payirupāsati. 
Atha kho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ: “Dethāvuso bhattan ”ti. 
“Āgametha bhante yāva ayyo upanando āgacchatī ”ti. Dutiyampi kho te 
bhikkhū ―pe― Tatiyampi kho te bhikkhū te manusse etadavocuṃ: 
“Dethāvuso bhattaṃ pure kālo atikkamatī ”ti. “Yampi mayaṃ bhante 
bhantaṃ karimhā ayyassa upanandassa kāraṇā, āgametha bhante yāva ayyo 
upanando āgacchatī ”ti.  
 
 
 

2. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto purebhattaṃ kulāni 
payirupāsitvā divā āgañchi.1 Bhikkhū na cittarūpaṃ bhuñjiṃsu. Ye te 
bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
āyasmā upanando sakyaputto nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ 
kulesu cārittaṃ āpajjissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ upananda 
nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjisī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ kulesu cārittaṃ 
āpajjissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ kulesu 
cārittaṃ āpajjeyya pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

3. Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa 
upaṭṭhākakulaṃ saṅghassa atthāya khādanīyaṃ pāhesi. “Ayyassa 
upanandassa dassetvā saṅghassa dātabban ”ti. Tena kho pana samayena 
āyasmā upanando sakyaputto gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭho hoti. Atha kho te 
manussā ārāmaṃ gantvā bhikkhū pucchiṃsu: “Kahaṃ bhante ayyo 
upanando ”ti? “Esāvuso āyasmā upanando sakyaputto gāmaṃ piṇḍāya 
paviṭṭho ”ti. “Idaṃ bhante khādanīyaṃ ayyassa upanandassa dassetvā 
saṅghassa dātabban ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.2 “Tena hi 
bhikkhave paṭiggahetvā nikkhipatha yāva upanando āgacchatī ”ti.  

                                                   
1 āgacchati - Ma, Syā, PTS.  
2 atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi. - 
Ma, PTS. 
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6. 5. 6. ĐIỀU HỌC VỀ ĐI THĂM VIẾNG:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã thỉnh mời đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya với bữa trai phạn và cũng đã thỉnh mời các vị tỳ khưu khác với bữa trai 
phạn. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya thường đi giao 
thiệp với các gia đình trước bữa ăn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những 
người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn.” - “Thưa các 
ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức Upananda đến.” Đến lần thứ nhì, 
―(như trên)― Đến lần thứ ba, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy 
điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn trước khi thời giờ đi 
quá.” - “Thưa các ngài, chúng tôi đã làm bữa trai phạn vì nguyên nhân là ngài 
đại đức Upananda. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức 
Upananda đến.”  
 
 

2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn đã đi đến trễ. Các tỳ khưu đã không thọ thực được 
như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi đã 
được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn?” ―(như trên)― “Này Upananda, nghe nói ngươi khi đã được thỉnh 
mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn, 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 khi đã được thỉnh mời, 
khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn 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 khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viếng các gia đình trước bữa ăn thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upananda con trai dòng 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng 
(dặn dò) rằng: “Nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến 
hội chúng.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đi vào 
làng để khất thực. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị 
tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda ở đâu vậy?” - “Này các 
đạo hữu, đại đức Upananda con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất 
thực.” - “Thưa các ngài, vật thực loại cứng này (được dặn dò rằng): ‘Nên trình 
cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng.’” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ 
lãnh các ngươi hãy để riêng ra cho đến khi Upananda trở về.”  
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4. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto ‘bhagavatā paṭikkhittaṃ 
purebhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjitun ’ti pacchābhattaṃ kulāni 
payirupāsitvā divā pakkāmi, khādanīyaṃ ussādiyittha.1 Ye te bhikkhū 
appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā 
upanando sakyaputto pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjissatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira tvaṃ upananda pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjasī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa pacchābhattaṃ kulesu cārittaṃ āpajjisassi? Netaṃ 
moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā 

pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

5. Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaradānasamaye kukkuccāyantā 
kulāni na payirupāsanti. Cīvaraṃ parittaṃ uppajjati. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave cīvaradānasamaye kulāni 
payirupāsituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā 

pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya aññatra samayā pācittiyaṃ. 
Tatthāyaṃ samayo cīvaradānasamayo, ayaṃ tattha samayo ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

6. Tena kho pana samayena bhikkhū cīvarakammaṃ karonti. Attho ca 
hoti sūciyāpi suttenapi satthakenapi. Bhikkhū kukkuccāyantā kulāni 
payirupāsanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi 
bhikkhave cīvaradānasamaye kulāni payirupāsituṃ. Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno purebhattaṃ vā 

pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya aññatra samayā pācittiyaṃ. 
Tatthāyaṃ samayo cīvaradānasamayo cīvarakārasamayo, ayaṃ tattha 
samayo ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

                                                   
1 ussāriyittha - Ma, Syā. 
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4. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn” nên đã đi giao thiệp với 
các gia đình sau bữa ăn rồi về lại trong ngày. Món vật thực cứng đã bị bỏ đi. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại đi thăm viếng 
các gia đình sau bữa ăn?” ―(như trên)― “Này Upananda, nghe nói ngươi đi 
thăm viếng các gia đình sau bữa ăn, 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 đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn 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 khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 

thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 
 

5. Vào lúc bấy giờ, nhằm thời hạn dâng y các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không đi giao thiệp với các gia đình. Y được phát sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi 
giao thiệp với các gia đình trong thời hạn dâng y. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  

 
“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 

thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trong 
thời hạn dâng y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 
 

6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu làm công việc may y. Và có nhu cầu về 
kim, chỉ, dao nhỏ. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với 
các gia đình. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép đi giao thiệp với các gia đình trong lúc may y. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  

 
“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 

thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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7. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti attho ca hoti bhesajjehi. 
Bhikkhū kukkuccāyantā kulāni payirupāsanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave santaṃ bhikkhuṃ āpucchā kulāni 
payirupāsituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno santaṃ bhikkhuṃ 
anāpucchā purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya 
aññatra samayā pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo: cīvaradānasamayo 
cīvarakārasamayo, ayaṃ tattha samayo ”ti.  
 

8. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Nimantito nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena bhojanena 
nimantito.  
 

Sabhatto nāma yena nimantito tena sabhatto.  
 

Santaṃ nāma bhikkhuṃ sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.  
 

Asantaṃ nāma bhikkhuṃ na sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.  
 

Purebhattaṃ nāma yena nimantito taṃ abhuttāvī.  
 

Pacchābhattaṃ nāma yena nimantito antamaso aruṇuggamanepi1 
bhuttaṃ hoti.  
 

Kulaṃ nāma cattāri kulāni: khattiyakulaṃ brāhmaṇakulaṃ 
vesassakulaṃ suddakulaṃ.  
 

Kulesu cārikaṃ āpajjeyyā ’ti aññassa gharūpacāraṃ okkamantassa, 
āpatti dukkaṭassa. Paṭhamaṃ pādaṃ ummāraṃ atikkāmeti, āpatti 
dukkaṭassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Aññatra samayā ’ti ṭhapetvā samayaṃ.  
 

Cīvaradānasamayo nāma anatthate kaṭhine vassānassa pacchimo 
māso, atthate kaṭhine pañcamāsā.  
 

Cīvarakārasamayo nāma cīvare kayiramāne.  
 
                                                   
1 yena nimantito taṃ antamaso kusaggenapi bhuttaṃ hoti - Ma;  
  yena nimantito antamaso kusaggenapi bhuttaṃ hoti - Syā, PTS. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm. 
Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (vị tỳ khưu) có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện được đi giao 
thiệp với các gia đình. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, chưa có 
sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. 
Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trong thời hạn dâng y, trong lúc may y. 
Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.”  
 

8. 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. 
 

Đã được thỉnh mời nghĩa là đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực 
nào thuộc về năm loại vật thực. 
 

Có bữa trai phạn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì bữa trai 
phạn là với món đó. 
 

Vị tỳ khưu hiện diện nghĩa là có thể có sự thông báo để đi vào (làng).  
 

Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể có sự thông báo để đi 
vào (làng). 
 

Trước bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì còn chưa thọ 
thực món đó.  
 

Sau bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì (món đó) đã được 
thọ thực cho dầu vào lúc rạng đông. 
 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la-
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 
 

Đi thăm viếng các gia đình: Vị đang bước vào khu vực lân cận ngôi 
nhà của người khác thì phạm tội dukkaṭa. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ 
nhất thì phạm tội dukkaṭa. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhì thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có nguyên cớ. 
 

Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Kaṭhina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kaṭhina được thành tựu thì năm tháng.  
 

Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may.  
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Nimantite nimantitasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ vā 
pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjati aññatra samayā, āpatti 
pācittiyassa. Nimantite vematiko santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā purebhattaṃ 
vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjati aññatra samayā, āpatti 
pācittiyassa. Nimantite animantitasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā 
purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjati aññatra samayā, 
āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 
 

Animantite nimantitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Animantite vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Animantite animantitasaññī, anāpatti.  
 
 
 
 
 

Anāpatti samaye santaṃ bhikkhuṃ āpucchā pavisati, asantaṃ bhikkhuṃ 
anāpucchā pavisati, aññassa gharena maggo hoti, gharūpacārena maggo 
hoti, antarārāmaṃ gacchati, bhikkhunūpassayaṃ gacchati, titthiyaseyyaṃ 
gacchati, paṭikkamanaṃ gacchati, bhattiyagharaṃ gacchati, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Cārittasikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 5. 7. MAHĀNĀMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena kho samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapila-
vatthusmiṃ nigrodhārāme. Tena kho pana samayena mahānāmassa 
sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ hoti. Atha kho mahānāmo sakko yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ 
etadavoca: “Icchāmahaṃ bhante saṅghaṃ cātumāsaṃ1 bhesajjena pavāretun 
”ti. “Sādhu sādhu mahānāma tena hi tvaṃ mahānāma saṅghaṃ cātumāsaṃ 
bhesajjena pavārehī ”ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave cātumāsappaccaya-
pavāraṇaṃ2 sādiyitun ”ti.3  
 

                                                   
1 catumāsaṃ - Ma.      
2 catumāsaṃ bhesajjappaccayapavāraṇaṃ - Ma.   3 sāditun ti - Ma, Syā, PTS. 
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Đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh mời, vị không thông báo 
đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau 
bữa ăn thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, có 
sự nghi ngờ, vị không thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng 
các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Đã được thỉnh mời, (lầm) tưởng là không được thỉnh mời, vị 
không thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ.  
 
 
 
 

Không được thỉnh mời, (lầm) tưởng là đã được thỉnh mời, phạm tội 
dukkaṭa. Không được thỉnh mời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không 
được thỉnh mời, nhận biết là không được thỉnh mời thì vô tội.  
 
 
 
 

Khi có duyên cớ, sau khi thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng), không có vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng) không thông báo, 
đường đi ngang qua ngôi nhà của người khác, đường đi ngang qua khu vực 
lân cận ngôi nhà (của người khác), vị đi đến tu viện ở giữa làng, vị đi đến chỗ 
ngụ của các tỳ khưu ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, 
vị đi đến nhà thí thực, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về đi thăm viếng là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 5. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ MAHĀNĀMA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, Mahānāma dòng 
Sakya có dược phẩm dồi dào. Khi ấy, Mahānāma dòng Sakya đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Mahānāma dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng.” - “Này Mahānāma, tốt lắm, tốt lắm! Này Mahānāma, 
như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm trong bốn 
tháng.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận sự 
thỉnh cầu về (việc dâng) vật dụng trong bốn tháng.”  
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2. Tena kho pana samayena bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ parittaṃ 
bhesajjaṃ viññāpenti. Tatheva mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ 
hoti. Dutiyampi kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca: “Icchāmahaṃ 
bhante saṅghaṃ aparampi cātumāsaṃ bhesajjena pavāretun ”ti. “Sādhu 
sādhu mahānāma! Tena hi tvaṃ mahānāma, saṅghaṃ aparampi cātumāsaṃ 
bhesajjena pavārehī ”ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave puna pavāraṇampi 
sādiyitun ”ti.  
 
 
 

3. Tena kho pana samayena bhikkhū mahānāmaṃ sakkaṃ parittaññeva 
bhesajjaṃ viññāpenti. Tatheva mahānāmassa sakkassa bhesajjaṃ ussannaṃ 
hoti. Tatiyampi kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca: “Icchāmahaṃ 
bhante saṅghaṃ yāvajīvaṃ bhesajjena pavāretun ”ti. “Sādhu sādhu 
mahānāma! Tena hi tvaṃ mahānāma, saṅghaṃ yāvajīvaṃ bhesajjena 
pavārehī ”ti. Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave niccapavāraṇampi sādiyitun ”ti.  
 
 
 
 

4. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dunnivatthā honti 
duppārutā anākappasampannā. Mahānāmo sakko vattā hoti:1 “Kissa tumhe 
bhante dunnivatthā duppārutā anākappasamāpannā, nanu nāma 
pabbajitena sunivattena bhavitabbaṃ supārutena ākappasampannetā ”ti? 
Chabbaggiyā bhikkhū mahānāme sakke upanandhiṃsu. Atha kho 
chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho mayaṃ upāyena 
mahānāmaṃ sakkaṃ maṅkukareyyāmā ”ti? Atha kho chabbaggiyānaṃ 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Mahānāmena kho āvuso sakkena saṅgho 
bhesajjena pavārito. Handa mayaṃ āvuso mahānāmaṃ sakkaṃ sappiṃ 
viññāpemā ”ti.  
 
 
 

5. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū yena mahānāmo sakko 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā mahānāmaṃ sakkaṃ etadavocuṃ: 
“Doṇena āvuso sappinā attho ”ti. “Ajjanho bhante āgametha. Manussā vajaṃ 
gatā sappiṃ āharituṃ. Kālaṃ harissathā ”ti.2 

                                                   
1 mahānāmena sakkena vuttā honti - Syā. 
2 kālaṃ āharissathā ti - Ma; kāle harissathā ti - Syā. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) ít ỏi ở 
Mahānāma dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahānāma 
dòng Sakya vẫn dồi dào. Đến lần thứ nhì, Mahānāma dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahānāma dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” - “Này Mahānāma, tốt lắm, tốt lắm! Này 
Mahānāma, như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chấp nhận sự thỉnh cầu tiếp tục.”  
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) rất ít ỏi ở 
Mahānāma dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahānāma 
dòng Sakya vẫn dồi dào. Đến lần thứ ba, Mahānāma dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahānāma dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm đến trọn đời.” - “Này Mahānāma, tốt lắm, tốt lắm! Này Mahānāma, 
như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm đến trọn 
đời.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận sự thỉnh 
cầu vĩnh viễn.”  
 
 

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư quấn y bê bối, trùm y luộm 
thuộm, không được chỉnh tề. Mahānāma dòng Sakya là người phát biểu 
rằng: - “Thưa các ngài, tại sao các ngài lại quấn y bê bối, trùm y luộm thuộm, 
không được chỉnh tề? Chẳng phải vị xuất gia nên quấn y đàng hoàng, trùm y 
gọn gàng, có sự chỉnh tề hay sao?” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kết oan trái 
với Mahānāma dòng Sakya. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều 
này: “Có phương kế gì chúng ta có thể làm cho Mahānāma dòng Sakya bị xấu 
hổ?” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, 
hội chúng đã được Mahānāma dòng Sakya thỉnh cầu về (việc dâng) dược 
phẩm. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu Mahānāma dòng Sakya về 
bơ lỏng đi.”  
 
 

5. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp Mahānāma dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Mahānāma dòng Sakya điều này: - “Này đạo 
hữu, có nhu cầu về một chum1 bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang 
đi đúng hẹn.” 

                                                   
1 Chum (doṇa) là đơn vị đo thể tích, 1 doṇa = 4 āḷhaka. Để dễ hình dung, sức chứa của bình 
bát cỡ lớn là ½ āḷhaka, vậy số lượng bơ lỏng được yêu cầu là 8 lần bình bát cỡ lớn (ND).  
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Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho chabbaggiyā bhikkhū mahānāmaṃ 
sakkaṃ etadavocuṃ: “Doṇena āvuso sappinā attho ”ti. “Ajjanho bhante 
āgametha. Manussā vajaṃ gatā sappiṃ āharituṃ. Kālaṃ harissathā ”ti. “Kiṃ 
pana tayā āvuso adātukāmena pavāritena yaṃ tvaṃ pavāretvā na desī ”ti.  
 
 
 
 

6. Atha kho mahānāmo sakko ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma 
bhadantā ‘ajjanho bhante āgamethā ’ti vuccamānā nāgamessantī ”ti. 
Assosuṃ kho bhikkhū mahānāmassa sakkassa ujjhāyantassa khīyantassa 
vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū mahānāmena sakkena ‘ajjanho 
bhante āgamethā ’ti vuccamānā nāgamessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
tumhe bhikkhave mahānāmena sakkena ‘ajjanho bhante āgamethā ’ti 
vuccamānā nāgamethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā mahānāmena sakkena ‘ajjanho 
bhante āgamethā ’ti vuccamānā nāgamessatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Agilānena bhikkhunā cātumāsappaccayapavāraṇā sāditabbā aññatra 
punapavāraṇāya aññatra niccapavāraṇāya. Tato ce uttariṃ sādiyeyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 
 

7. Agilānena bhikkhunā cātumāsappaccayapavāraṇā sāditabbā 
’ti gilānapaccayapavāraṇā sāditabbā.  
 
 
 

Punapavāraṇāpi sāditabbā ’ti ‘yadā gilāno bhavissāmi tadā 
viññāpessāmī ’ti.  
 
 
 

Niccapavāraṇāpi sāditabbā ’ti ‘yadā gilāno bhavissāmi tadā 
viññāpessāmī ’ti.  
 
 
 

Tato ce uttariṃ sādiyeyyā ’ti atthi pavāraṇā bhesajjapariyantā na 
rattipariyantā, atthi pavāraṇā rattipariyantā na bhesajjapariyantā, atthi 
pavāraṇā bhesajjapariyantā ca rattipariyantā ca, atthi pavāraṇā neva 
bhesajjapariyantā na rattipariyantā.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2            Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể - Điều Pācittiya 47 
 

 281

Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đã nói với Mahānāma dòng Sakya điều này: - “Này đạo hữu, có nhu cầu về 
một chum bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều 
người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn.” - “Này 
đạo hữu, đạo hữu không chịu bố thí khi được yêu cầu, việc gì khiến đạo hữu 
nói lời thỉnh cầu khi không có ý định bố thí vậy?”  
 
 

6. Khi ấy, Mahānāma dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao khi được nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai’ các 
đại đức lại không chịu chờ đợi?” Các tỳ khưu đã nghe được Mahānāma dòng 
Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. 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 khi được Mahānāma dòng Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai’ lại không chịu chờ đợi?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi khi được Mahānāma dòng Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin 
hãy chờ đợi đến ngày mai’ lại không chịu chờ đợi, 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 được Mahānāma dòng 
Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai’ lại không chịu 
chờ đợi 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 không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu về (việc dâng) 
vật dụng trong bốn tháng, ngoại trừ có sự thỉnh cầu tiếp tục, ngoại trừ có 
sự thỉnh cầu đến trọn đời. Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy thì phạm tội 
pācittiya.”  
 
 

7. Vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu về (việc 
dâng) vật dụng trong bốn tháng: Sự thỉnh cầu (để dâng vật dụng) cho 
trường hợp bị bệnh nên được chấp nhận.  
 
 

Sự thỉnh cầu tiếp tục cũng nên được chấp nhận: (Nói rằng): “Khi 
nào tôi bị bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu cầu.”  
 
 

Sự thỉnh cầu đến trọn đời cũng nên được chấp nhận: (Nói rằng): 
“Khi nào tôi bị bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu cầu.”  
 
 

Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy: Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm không có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
đêm không có sự giới hạn về dược phẩm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm và có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu không có sự giới hạn về 
dược phẩm và không có sự giới hạn về đêm.  
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Bhesajjapariyantā nāma bhesajjāni pariggahitāni honti ‘ettakehi 
bhesajjehi pavāremī ’ti.  

 
Rattipariyantā nāma rattiyo pariggahitāyo honti ‘ettikāsu1 rattīsu 

pavāremī ’ti.  

 
Bhesajjapariyantā ca rattipariyantā ca nāma bhesajjāni ca 

pariggahitāni honti rattiyo ca pariggahitāyo honti ‘ettakehi bhesajjehi 
ettikāsu rattīsu pavāremī ’ti.  

 
Neva bhesajja pariyantā na rattipariyantā nāma bhesajjāni ca 

apariggahitāni honti rattiyo ca apariggahitāyo honti.  

 
Bhosajjapariyante yehi bhesajjehi pavārito hoti tāni bhesajjāni ṭhapetvā 

aññāni bhesajjāni viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Rattipariyante yāsu rattīsu 
pavārito hoti tā rattiyo ṭhapetvā aññāsu rattīsu viññāpeti, āpatti pācittiyassa. 
Bhesajjapariyante ca rattipariyante yehi bhesajjehi pavārito hoti. Tāni 
bhesajjāni ṭhapetvā yāsu rattīsu pavārito hoti tā rattiyo ṭhapetvā aññāni 
bhesajjāni aññāsu rattīsu viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Neva bhesajja-
pariyante na ratti pariyante, anāpatti.  

 
Na bhesajjena karaṇīye2 bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Aññena 

bhesajjena karaṇīye aññaṃ bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Tatuttariṃ tatuttarisaññī bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa. 

Tatuttariṃ vematiko bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa. Tatuttariṃ na 
tatuttarisaññī bhesajjaṃ viññāpeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Na tatuttariṃ tatuttarisaññī, āpatti dukkaṭassa. Na tatuttariṃ vematiko, 

āpatti dukkaṭassa. Na tatuttariṃ na tatuttarisaññī, anāpatti.  

 
8. Anāpatti yehi bhesajjehi pavārito hoti tāni bhesajjāni viññāpeti, yāsu 

rattīsu pavārito hoti tāsu rattīsu viññāpeti, ‘Imehi tayā bhesajjehi 
pavāritamhā amhākañca iminā ca iminā ca bhesajjena attho ’ti ācikkhitvā 
viññāpeti, ‘yāsu rattīsu tayā pavāritamhā tāyo ca rattiyo avītivattā3 
amhākañca bhesajjena attho ’ti ācikkhitvā viññāpeti, ñātakānaṃ, 
pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Mahānāmasikkhāpadaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 ettakāsu - Ma, Syā, PTS.  2 karaṇīyena - Ma, PTS.  3 vītivattā - Ma, Syā, PTS.  
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Có sự giới hạn về dược phẩm nghĩa là các dược phẩm được xét đến 
rồi (nói rằng): ‘Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm.’  
 

Có sự giới hạn về đêm nghĩa là các đêm được xét đến rồi (nói rằng): 
‘Tôi nói lời thỉnh cầu trong (thời hạn) chừng này đêm.’  
 

Có sự giới hạn về dược phẩm và có sự giới hạn về đêm nghĩa là 
các dược phẩm được xét đến và các đêm được xét đến rồi (nói rằng): ‘Tôi nói 
lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm trong (thời hạn) chừng này đêm.’  
 

Không có sự giới hạn về dược phẩm và không có sự giới hạn về 
đêm nghĩa là các dược phẩm không được xét đến và các đêm không được xét 
đến.  
 

Khi có sự giới hạn về dược phẩm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh 
cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác thì phạm tội pācittiya. Khi có sự giới 
hạn về đêm, trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong các đêm khác 
thì phạm tội pācittiya. Khi có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và có sự giới hạn về 
đêm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh cầu và trừ ra các đêm đã được 
thỉnh cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác trong các đêm khác thì phạm 
tội pācittiya. Khi không có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và không có sự giới 
hạn về đêm thì vô tội.  
 

Khi không cần dùng dược phẩm, vị yêu cầu dược phẩm thì phạm tội 
pācittiya. Khi cần dùng dược phẩm này, vị yêu cầu dược phẩm khác thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Khi đã quá hạn ấy, nhận biết là đã quá hạn ấy, vị yêu cầu dược phẩm thì 
phạm tội pācittiya. Khi đã quá hạn ấy, có sự hoài nghi, vị yêu cầu dược phẩm 
thì phạm tội pācittiya. Khi đã quá hạn ấy, (lầm) tưởng là chưa quá hạn ấy, vị 
yêu cầu dược phẩm thì phạm tội pācittiya.  
 

Khi chưa quá hạn ấy, (lầm) tưởng là đã quá hạn ấy, phạm tội dukkaṭa. 
Khi chưa quá hạn ấy, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa quá hạn 
ấy, nhận biết là chưa quá hạn ấy thì vô tội. 
 

8. Vị yêu cầu các loại dược phẩm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong (thời 
hạn) các đêm đã được thỉnh cầu, sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “Chúng tôi đã 
được quý vị thỉnh cầu các loại dược phẩm này, giờ chúng tôi có nhu cầu về 
dược phẩm loại này và loại này,” sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “(Thời hạn) các 
đêm chúng tôi được quý vị thỉnh cầu đã trôi qua, giờ chúng tôi có nhu cầu 
về dược phẩm,” của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì 
nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về vị Mahānāma là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
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6. 5. 8. UYYUTTASENĀSIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo 
senāya abbhuyyāto hoti. Chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ senaṃ dassanāya 
agamaṃsu.  
 
 
 
 
 

Addasā kho rājā pasenadi kosalo chabbaggiye bhikkhū dūratova 
āgacchante disvānā pakkosāpetvā etadavoca: “Kissa tumhe bhante āgatatthā 
”ti? “Mahārājānaṃ mayaṃ daṭṭhukāmā” ti.1 “Kiṃ bhante maṃ diṭṭhena 
yuddhābhinandiṃ‚2 nanu bhagavā passitabbo”ti?  
 
 
 
 
 

2. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipāceti: “Kathaṃ hi nāma samaṇa 
sakyaputtiyā uyyuttaṃ senaṃ dassanāya āgacchissanti? Amhākampi alābhā 
amhākampi dulladdhaṃ ye mayaṃ ājīvassa hetu puttadārassa kāraṇā senāya 
āgacchāmā ”ti?  
 
 
 
 
 

Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū uyyuttaṃ senaṃ 
dassanāya gacchissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave uyyuttaṃ 
setaṃ dassanāya gacchathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― “Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā uyyuttaṃ setaṃ 
dassanāya gacchissatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gaccheyya pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

                                                   
1 mahārāja mahārājānaṃ mayaṃ daṭṭhukāmā ti - PTS. 
2 yuddhābhinandinaṃ - Ma, Syā; yuddhābhinandinā - PTS. 
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6. 5. 8. ĐIỀU HỌC VỀ QUÂN ĐỘI ĐỘNG BINH:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala cùng 
với quân đội đi đánh trận. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem quân đội 
động binh.  
 
 
 
 
 
 

Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Lục Sư đang 
đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã cho người gọi đến rồi đã nói điều này: - 
“Thưa các ngài, vì sao các ngài lại đi đến nơi này?” - “Chúng tôi có ý muốn 
nhìn thấy đại vương.” - “Thưa các ngài, việc gì lại nhìn trẫm đang say sưa 
chiến trận? Sao không chiêm ngưỡng đức Thế Tôn?”  
 
 
 
 
 
 

2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem quân đội động binh? Chúng tôi không có lợi 
nhuận, chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên 
nhân vợ con mà phải đi vào quân đội.”  
 
 
 
 
 
 

Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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 lại đi để xem quân đội động 
binh?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để xem quân 
đội động binh, 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 lại đi để xem quân đội động binh 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 đi để xem quân đội động binh thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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3. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mātulo senāya gilāno 
hoti. So tassa bhikkhuno santike dūtaṃ pāhesi: “Ahaṃ hi senāya gilāno. 
Āgacchatu bhadanto, icchāmi bhadantassa āgatan ”ti. Atha kho tassa 
bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā bhikkhūnaṃ1 sikkhāpadaṃ paññattaṃ 
hoti2 ‘na uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gantabban ’ti. Ayañca me mātulo senāya 
gilāno. Kathannu kho mayā paṭipajjatabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave tathārūpappaccayā 
senaṃ gantuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gaccheyya aññatra 
tathārūpappaccayā pācittiyan ”ti.  
 
 
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Uyyuttā nāma senā gāmato nikkamitvā niviṭṭhā vā hoti payāti vā.  
 
 

Senā nāma hatthī assā rathā patti.3 Dvādasapuriso hatthī tipuriso asso 
catupuriso ratho cattāro purisā sarahatthā patti. Dassanāya gacchati, āpatti 
dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ 
vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Aññatra tathārūpappaccayā ’ti ṭhapetvā tathārūpappaccayā.  
 
 

Uyyutte uyyuttasaññī dassanāya gacchati aññatra tathārūpappaccayā, 
āpatti pācittiyassa. Uyyutte vematiko dassanāya gacchati aññatra 
tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa. Uyyutte anuyyuttasaññī dassanāya 
gacchati aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, 
āpatti dukkaṭassa. Dassanupacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

                                                   
1 bhikkhūnaṃ itipi.  
2 hoti itipi marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake na dissate.   3 pattī - Ma, PTS. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có người cậu của vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở trong binh 
đội. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu ấy (nhắn rằng): “Bởi vì cậu 
bị bệnh ở trong binh đội. Đại đức hãy đi đến. Cậu mong sự đi đến của đại 
đức.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “Đức Thế Tôn đã quy định điều 
học cho các tỳ khưu rằng: “Không được đi để xem quân đội động binh, và 
người cậu này của ta thì bị bệnh ở trong binh đội, vậy ta nên thực hành như 
thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến binh đội khi có nhân duyên như thế. 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào đi để xem quân đội động binh thì phạm tội pācittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế.”  
 
 
 

4. 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. 
 
 

Động binh nghĩa là quân đội sau khi đi ra từ làng thì đóng trại hoặc là 
tiến tới. 
 
 

Quân đội nghĩa là các tượng binh, các kỵ binh, các xa binh, các bộ binh. 
(Tượng binh) thì mười hai người đàn ông một con voi. (Kỵ binh) thì ba người 
đàn ông một con ngựa. (Xa binh) thì bốn người đàn ông một chiếc xe. (Bộ 
binh) thì bốn người đàn ông có tên ở tay. Vị đi để xem thì phạm tội dukkaṭa. 
Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội pācittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận 
của việc nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội pācittiya. 
 
 

Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 
 
 

Khi động binh, nhận biết là động binh, vị đi để xem thì phạm tội pācittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, có sự hoài nghi, vị đi để 
xem thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, 
(lầm) tưởng không phải là động binh, vị đi để xem thì phạm tội pācittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế.  
 
 

Vị đi để xem mỗi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukkaṭa. Đứng ở nơi 
ấy nhìn thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, 
vị lại nhìn nữa thì phạm tội dukkaṭa.  
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6. Anuyyutte uyyuttasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anuyyutte vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Anuyyutte anuyyuttasaññī, anāpatti.  
 
 
 
 

Anāpatti ārāme ṭhito passati, bhikkhussa ṭhitokāsaṃ vā nisinnokāsaṃ vā 
nipannokāsaṃ vā āgacchati, paṭipathaṃ gacchanto passati, 
tathārūpappaccayā, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 
 

Uyyuttasenāsikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 5. 9. SENĀVĀSASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
satikaraṇīye senaṃ gantvā atirekatirattaṃ senāya vasanti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā senāya 
vasissanti? Amhākampi alābhā amhākampi dulladdhaṃ ye mayaṃ ājīvassa 
hetu puttadārassa kāraṇā senāya paṭivasāmā ”ti.  
 
 
 
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū atirekatirattaṃ 
senāya vasissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave atirekatirattaṃ 
senāya vasathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā atirekatirattaṃ senāya vasissatha? 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 
 

“Siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo senaṃ gamanāya 
dirattatirattaṃ tena bhikkhunā senāya vasitabbaṃ, tato me uttariṃ 
vaseyya pācittiyan ”ti.  
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6. Không phải là động binh, (lầm) tưởng là động binh, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là động binh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
động binh, nhận biết không phải là động binh thì vô tội.  
 
 
 

Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, (việc động binh) di chuyển đến chỗ 
đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu, vị nhìn thấy khi đi ngược 
chiều, có nhân duyên như thế, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 
 
 

Điều học về quân đội động binh là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 5. 9. ĐIỀU HỌC VỀ TRÚ NGỤ NƠI BINH ĐỘI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, khi có công việc cần thiết các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến nơi binh đội rồi trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-
môn Thích tử lại trú ngụ trong binh đội? Chúng tôi không có lợi nhuận, 
chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân 
vợ con mà phải sống trong binh đội.”  
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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 lại trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trú ngụ 
trong binh đội hơn hai ba đêm, 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 lại trú ngụ trong binh đội hơn hai ba đêm 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:  
 
 
 

“Nếu có nhân duyên nào đó khiến vị tỳ khưu ấy đi đến nơi binh đội, vị tỳ 
khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm; nếu vượt hơn số ấy thì 
phạm tội pācittiya.”  
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3. Siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo gamanāyā ’ti siyā 
paccayo siyā karaṇīyaṃ.  
 
 

Dirattatirattaṃ tena bhikkhunā senāya vasitabban ’ti dve tisso 
rattiyo vasitabbaṃ.  
 
 

Tato ce uttariṃ vaseyyā ’ti catutthe divase atthaṅgate suriye senāya 
vasati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Atirekatiratte atirekasaññī senāya vasati, āpatti pācittiyassa. 
Atirekatiratte vematiko senāya vasati, āpatti pācittiyassa. Atirekatiratte 
ūnakasaññī senāya vasati, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

4. Ūnakatiratte atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakatiratte vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Ūnakatiratte ūnakasaññī, anāpatti.  
 
 
 

5. Anāpatti dve tisso rattiyo vasati, ūnaka dve tisso rattiyo vasati, dve 
rattiyo vasitvā tatiyāya rattiyā purāruṇā nikkhamitvā puna vasati, gilāno 
vasati, gilānassa karaṇīyena vasati, senāya vā paṭisenā ruddhā1 hoti, kenaci 
piḷibuddho hoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Senāvāsasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 5. 10. UYYODHIKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
dirattatirattaṃ senāya vasamānā uyyodhikampi balaggampi senābyūhampi 
anīkadassanampi gacchati. Aññataropi chabbaggiyo bhikkhu uyyodhikaṃ 
gantvā kaṇḍena paṭividdho hoti. Manussā taṃ bhikkhuṃ passitvā2 
uppaṇḍesuṃ: “Kacci bhante suyuddhaṃ ahosi. Kati te lakkhāni laddhānī ”ti? 
So bhikkhu tehi manussehi uppaṇḍiyamāno maṅku ahosi.  
 

                                                   
1 senā vā paṭisenāya ruddhā - Ma, Syā, PTS. 
2 passitvā - iti marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake na dissate. 
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3. Nếu có nhân duyên nào đó khiến vị tỳ khưu ấy đi đến nơi 
binh đội: nếu có duyên cớ, nếu có việc cần làm. 
 
 

Vị tỳ khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm: nên trú hai 
ba đêm.  
 
 

Nếu vượt hơn số ấy: khi mặt trời lặn vào ngày thứ tư, vị trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Khi hơn hai ba đêm, nhận biết là đã hơn, vị trú ngụ trong binh đội thì 
phạm tội pācittiya. Khi hơn hai ba đêm, có sự hoài nghi, vị trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pācittiya. Khi hơn hai ba đêm, (lầm) tưởng là còn kém, 
vị trú ngụ trong binh đội thì phạm tội pācittiya.  
 
 

4. Khi còn kém hai ba đêm, (lầm) tưởng là đã hơn, phạm tội dukkaṭa. Khi 
còn kém hai ba đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi còn kém hai ba 
đêm, nhận biết còn kém thì vô tội.  
 
 

5. Vị trú ngụ hai ba đêm, vị trú ngụ còn kém hai ba đêm, sau khi trú ngụ 
hai đêm vào đêm thứ ba sau khi đi ra khỏi trước rạng đông rồi trú ngụ trở lại, 
vị bị bệnh rồi trú ngụ, vị trú ngụ vì có việc cần làm đối với người bệnh, ở binh 
đội bị quân địch bao vây, vị bị cản trở bởi điều gì đó, trong những lúc có sự 
cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 
 

Dứt điều học về trú ngụ nơi binh đội. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 

6. 5. 10. ĐIỀU HỌC VỀ NƠI TẬP TRẬN:  
 

1.  Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu 
viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, trong khi trú ngụ hai ba đêm 
trong binh đội các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến nơi tập trận, nơi đóng quân, 
nơi dàn binh, đội chủ lực. Có vị tỳ khưu nọ thuộc nhóm Lục Sư sau khi đi đến 
nơi tập trận đã bị trúng mũi tên. Dân chúng đã chế giễu vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Thưa ngài, chắc hẳn đã là trận chiến cừ khôi? Ngài chiếm được bao nhiêu 
mục tiêu?” Trong khi bị những người ấy chế giễu, vị tỳ khưu ấy đã xấu hổ.  
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2. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipāceti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 
sakyaputiyā uyodhikaṃ dassanāya āgacchissanti? Amhākampi alābhā 
amhākampi dulladdhaṃ ye mayaṃ ājīvassa hetu puttadārassa kāraṇā 
uyyodhikaṃ āgacchāmā ”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū 
uyyodhikaṃ dassanāya gacchissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave uyyodhikaṃ dassanāya gacchathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
uyyodhikaṃ dassanāya gacchissatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 
 

“Dirattatirattaṃ ce bhikkhu senāya vasamāno uyyodhikaṃ vā 
balaggaṃ vā senābyūhaṃ vā anīkadassanaṃ vā gaccheyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 

3. Dirattatirattaṃ ce bhikkhu senāya vasamāno ’ti dve tisso 
rattiyo vasamāno.  
 
 
 

Uyyodhikaṃ nāma yattha sampahāro dīyyati.1  
 
 
 

Balaggaṃ nāma ettakā hatthī ettakā assā ettakā rathā ettakā pattī.  
 
 
 

Senābyūhaṃ nāma ito hatthī hontu ito assā hontu ito rathā hontu ito 
pattī2 hontu.  
 
 
 

Anīkaṃ nāma hatthānikaṃ assānīkaṃ rathānīkaṃ pattānīkaṃ tayo 
hatthī pacchimaṃ hatthānīkaṃ tayo assā pacchimaṃ assānīkaṃ tayo rathā 
pacchimaṃ rathānīkaṃ cattāro purisā sarahatthā pacchimaṃ pattānīkaṃ.  
 
 
 

Dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, āpatti 
pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

                                                   
1 dissati - Ma, Syā, PTS.      2 pattikā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 
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2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem nơi tập trận? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà phải đi đến nơi tập trận.” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. 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 lại đi để 
xem nơi tập trận?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để 
xem nơi tập trận, 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 lại đi để xem nơi tập trận 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:  
 
 

“Nếu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm vị tỳ khưu đi đến nơi tập 
trận, hoặc nơi đóng quân, hoặc nơi dàn binh, hoặc đội chủ lực thì phạm tội 
pācittiya.”  
 
 
 

3. Nếu vị tỳ khưu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm: trong 
khi trú ngụ hai ba đêm.  
 
 
 

Nơi tập trận nghĩa là nơi nào chiến trận được nhìn thấy. 
 
 
 

Nơi đóng quân nghĩa là chừng này tượng binh, chừng này kỵ binh, 
chừng này xa binh, chừng này bộ binh. 
 
 
 

Nơi dàn binh nghĩa là các tượng binh hãy từ nơi này; các kỵ binh hãy từ 
nơi này; các xa binh hãy từ nơi này; các bộ binh hãy từ nơi này.  
 
 
 

Đội chủ lực nghĩa là đội tượng binh chủ lực, đội kỵ binh chủ lực, đội xa 
binh chủ lực, đội bộ binh chủ lực. Đội tượng binh chủ lực ít nhất là ba con 
voi, đội kỵ binh chủ lực ít nhất là ba con ngựa, đội xa binh chủ lực ít nhất là 
ba xe, đội bộ binh chủ lực ít nhất là bốn người đàn ông có vũ khí ở tay.  
 

 
 

Vị đi để xem thì phạm tội dukkaṭa. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
pācittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vị lại nhìn nữa thì 
phạm tội pācittiya. 
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5. Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito passati, 
āpatti dukkaṭassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 

6. Anāpatti ārāme ṭhito passati, bhikkhussa ṭhitokāsaṃ vā nisinnokāsaṃ 
vā nipannokāsaṃ vā āgantvā sampahāro dīyati, paṭipathaṃ gacchanto 
passati, sati karaṇīye gantvā passati, āpadāsu, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Uyyodhikasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Acelakavaggo pañcamo.  
 

--ooOoo-- 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Acelakaṃ uyyojañca sabhojanaṃ duve raho  
 sabhattakañca bhesajjaṃ uyyuttaṃ senuyyodhikan ”ti.1  
 
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 Pūvaṃ kathopanandassa - tayaṃ paṭṭhākameva ca,  
   mahānāmo pasenadi - senāviddho ime dasā ti - Ma, Syā, PTS. 
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5. Vị đi để xem mỗi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukkaṭa. Đứng ở 
nơi ấy nhìn thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc 
nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

6. Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, sự tập trận di chuyển đến và được 
nhìn thấy ở chỗ đứng hoặc ở chỗ ngồi hoặc ở chỗ nằm của vị tỳ khưu, vị nhìn 
thấy khi đi ngược chiều, khi có việc cần phải làm vị đi rồi nhìn thấy, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Dứt điều học về nơi tập trận. 
 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Vị đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, có cặp vợ chồng, nơi kín đáo hai chuyện, và 
vị có bữa trai phạn, dược phẩm, bị động binh, (trú ngụ) nơi binh đội, nơi tập 
trận. 
 

--ooOoo-- 




