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6.6. SURĀPĀNAVAGGO  
 

6. 6. 1. SURĀPĀNASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā cetiyesu cārikaṃ caramāno yena 
bhaddavatikā tena pāyāsi. Addasaṃsu kho gopālakā pasupālakā kassakā 
pathāvino bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ, disvāna bhagavantaṃ 
etadavocuṃ: “Mā kho bhante bhagavā ambatitthaṃ agamāsi. Ambatitthe 
bhante jaṭilassa assame nāgo paṭivasati iddhimā āsiviso1 ghoraviso. So 
bhagavantaṃ mā viheṭhesī ”ti. Evaṃ vutte bhagavā tuṇhī ahosi.  
 
 
 
 

Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho gopalakā pasupālakā kassakā 
pathāvino bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Mā kho bhante bhagavā ambatitthaṃ 
agamāsi. Ambatitthe bhante jaṭilassa assame nāgo paṭivasati iddhimā 
āsiviso1 ghoraviso. So bhagavantaṃ mā viheṭhesī ”ti. Tatiyampi kho bhagavā 
tuṇhī ahosi.  
 
 
 
 

2. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena bhaddavatikā 
tadavasari, tatrasudaṃ bhagavā bhaddavatikāyaṃ viharati. Atha kho āyasmā 
sāgato yena ambatitthakassa2 jaṭilassa assamo tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā agyāgāraṃ pavisitvā tiṇasanthārakaṃ paññāpetvā3 nisīdi 
pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ 
upaṭṭhapetvā. Atha kho4 so nāgo āyasmantaṃ sāgataṃ paviṭṭhaṃ, disvāna 
dukkhī5 dummano padhūpāyi.6 Āyasmāpi sāgato padhūpāyi.6 Atha kho so 
nāgo makkhaṃ asahamāno pajjali. Āyasmāpi sāgato tejodhātuṃ 
samāpajjitvā pajjali. Atha kho āyasmā sāgato tassa nāgassa tejasā tejaṃ 
pariyādiyitvā7 yena bhaddavatikā tenupasaṅkami.  
 
 
 
 

Atha kho bhagavā bhaddavatikāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena 
kosambī tena cārikaṃ pakkāmi. Assosuṃ kho kosambikā upāsakā: “Ayyo 
kira sāgato ambatitthakena nāgena saddhiṃ saṅgāmesī ”ti.  

                                                   
1 āsīviso - Syā.    3 paññapetvā - Ma.   4 addasā kho - Ma, Syā. 
2 ambatitthassa - Ma;   5 dukkhī iti marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake na dissate. 
   ambatitthaṃ - Syā.  6 padhūpāsi - Syā, PTS.  7 pariyādayitvā - Syā. 
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6. 6. PHẨM UỐNG RƯỢU: 
 

6. 6. 1. ĐIỀU HỌC VỀ UỐNG RƯỢU:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn trong khi du hành ở xứ Cetiya đã đi đến 
Bhaddavatikā. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã 
nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi đến Ambatittha. 
Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, 
là con rắn có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại đức Thế 
Tôn.”  
 
 
 

 
Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, ―(như 

trên)― Đến lần thứ ba, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi 
đường đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi 
đến Ambatittha. Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư 
của đạo sĩ thờ lửa, là con rắn có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để 
nó hãm hại đức Thế Tôn.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã im lặng.  
 
 
 

 
2. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến 

Bhaddavatikā. Tại nơi đó, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Bhaddavatikā. Khi ấy, 
đại đức Sāgata đã đi về phía khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa thuộc vùng 
Ambatittha, sau khi đến đã đi vào nhà thờ lửa, rồi đã sắp đặt tấm thảm trải 
bằng cỏ, ngồi xuống, xếp (chân) thế kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở 
phía trước. Khi ấy, con rồng ấy sau khi nhìn thấy đại đức Sāgata đi vào, có sự 
khó chịu, có tâm bực bội, đã phun khói. Đại đức Sāgata cũng đã phun khói. 
Khi ấy, con rồng không còn đè nén được cơn giận nên đã phun ra lửa. Đại 
đức Sāgata cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Sau đó, đại đức 
Sāgata đã dùng lửa (của mình) đoạt lấy ngọn lửa của con rồng ấy rồi đã đi về 
phía Bhaddavatikā.  
 
 
 

 
Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi đã ngự tại Bhaddavatikā theo như ý thích đã 

ra đi du hành về phía thành Kosambī. Các cư sĩ ở thành Kosambī đã nghe 
được rằng: “Nghe nói ngài đại đức Sāgata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha.”  
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3. Atha kho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena kosambī 
tadavasari. Atha kho kosambikā upāsakā bhagavato paccuggamanaṃ karitvā 
yenāyasmā sāgato tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sāgataṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho kosambikā 
upāsakā āyasmantaṃ sāgataṃ etadavocuṃ: “Kiṃ bhante ayyānaṃ 
dullabhañca manāpañca, kiṃ paṭiyādemā ”ti? Evaṃ vutte chabbaggiyā 
bhikkhū kosambike upāsake etadavocuṃ: “Atthāvuso kāpotikā nāma 
pasannā bhikkhūnaṃ dullabhā vā manāpā ca taṃ paṭiyādethā ”ti.  
 
 

Atha kho kosambikā upāsakā ghare ghare kāpotikaṃ pasannaṃ 
paṭiyādetvā āyasmantaṃ sāgataṃ piṇḍāya carantaṃ1 disvāna āyasmantaṃ 
sāgataṃ etadavocuṃ: “Pivatu bhante ayyo sāgato kāpotikaṃ pasannaṃ, 
pivatu bhante ayyo sāgato kāpotikaṃ pasannan ”ti. Atha kho āyasmā sāgato 
ghare ghare kāpotikaṃ pasannaṃ pivitvā nagaramhā nikkhamanto 
nagaradvāre paripati.  
 
 

4. Atha kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ nagaramhā 
nikkhamanto addasa āyasmantaṃ sāgataṃ nagaradvāre paripatitaṃ,2 
disvāna bhikkhū āmantesi: “Gaṇhatha bhikkhave sāgatan ”ti. “Evaṃ bhante 
”ti kho te bhikkhū bhagavato paṭisuṇitvā āyasmantaṃ sāgataṃ ārāmaṃ 
netvā yena bhagavā tena sīsaṃ katvā nipātesuṃ.  
 
 

Atha kho āyasmā sāgato parivattitvā yena bhagavā tena pāde karitvā 
seyyaṃ kappesi. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Nanu bhikkhave 
pubbe sāgato tathāgate sagāravo ahosi sappatisso ”ti.  
 
 

“Evaṃ bhante ”ti.  
 
 

“Api nu kho bhikkhave sāgato etarahi tathāgate sagāravo sappatisso ”ti.  
 
 

“No hetaṃ bhante ”ti.  
 
 

“Na nu bhikkhave sāgato ambatitthakena nāgena saddhiṃ saṅgāmesī ”ti.  
 
 

“Evaṃ bhante ”ti.  
 

                                                   
1 piṇḍāya paviṭṭhaṃ - Ma, PTS.      2 paripatantaṃ - Ma. 
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3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Kosambī. Khi ấy, các cư sĩ ở thành Kosambī sau khi đi ra tiếp đón đức Thế 
Tôn đã đi đến gặp đại đức Sāgata, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Sāgata rồi 
đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở thành Kosambī đã nói với 
đại đức Sāgata điều này: - “Thưa ngài, vật gì các ngài đại đức khó có được và 
ưng ý? Chúng tôi nên chuẩn bị vật gì?” Khi được nói như thế, các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ở thành Kosambī điều này: - “Này các đạo 
hữu, có thứ rượu cất tên Bồ Câu thì các tỳ khưu khó có được và ưng ý, hãy 
chuẩn bị thức ấy.”  
 
 

Sau đó, các cư sĩ ở thành Kosambī đã chuẩn bị rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi 
nhà, rồi khi nhìn thấy đại đức Sāgata đang đi khất thực đã nói với đại đức 
Sāgata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sāgata hãy uống rượu cất tên 
Bồ Câu. Thưa ngài, xin ngài đại đức Sāgata hãy uống rượu cất tên Bồ Câu.” 
Sau đó, khi đã uống rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi nhà, đại đức Sāgata trong lúc 
đang đi ra khỏi thành phố đã té ngã ở cổng thành.  
 
 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn cùng với nhiều vị tỳ khưu đang đi ra khỏi thành 
phố đã nhìn thấy đại đức Sāgata bị té ngã ở cổng thành, sau khi nhìn thấy đã 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đưa Sāgata về.” - “Bạch ngài, 
xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo lời đức Thế Tôn sau khi đưa đại đức 
Sāgata về lại tu viện đã đặt nằm xuống, đầu hướng về đức Thế Tôn.  
 
 

Khi ấy, đại đức Sāgata đã xoay tròn vòng đưa hai chân hướng về đức Thế 
Tôn rồi nằm ngủ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 

- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sāgata đã có sự tôn kính và có sự vâng lời 
đối với Như Lai?”  
 
 

- “Bạch ngài, đúng vậy.”  
 
 

- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sāgata có sự tôn kính và có sự vâng lời đối 
với Như Lai không?”  
 
 

- “Bạch ngài, điều ấy không có.”  
 
 

- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sāgata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha?”  
 
 

- “Bạch ngài, đúng vậy.”  
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“Api nu kho bhikkhave sāgato etarahi pahoti deḍḍhubhenāpi1 saddhiṃ 
saṅgāmetun ”ti.  
 
 

“No hetaṃ bhante ”ti.  
 
 

“Api nu kho bhikkhave taṃ pātabbaṃ yaṃ pivitvā visaññī assā ”ti.  
 
 

“No hetaṃ bhante ”ti.  
 
 

“Ananucchaviyaṃ bhikkhave sāgatassa ananulomikaṃ appatirūpaṃ 
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma bhikkhave sāgato 
majjaṃ pivissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Surāmerayapāne pācittiyan ”ti.  
 
 

5. Surā nāma piṭṭhasurā pūvasurā odaniyasurā2 kiṇṇapakkhittā 
sambhārasaṃyuttā.  
 

Merayo nāma pupphāsavo phalāsavo madhvāsavo guḷāsavo 
sambhārasaṃyutto.  
 

Piveyyā ’ti antamaso kusaggepi pivati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

6. Majje majjasaññī pivati, āpatti pācittiyassa. Majje vematiko pivati, 
āpatti pācittiyassa. Majje amajjasaññī pivati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

7. Amajje majjasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amajje vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Amajje amajjasaññī, anāpatti.  
 
 

8. Anāpatti amajjañca hoti majjavaṇṇaṃ majjagandhaṃ majjarasaṃ taṃ 
pivati, sūpasampāke, maṃsasampāke, telasampāke, āmalakaphāṇite, 
amajjaṃ ariṭṭhaṃ pivati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Surāpānasikkhāpadaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 nāgena - Ma, PTS.      2 odanasurā - Ma, Syā, PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sāgata có đủ sức gây chiến với con rắn 
nước không?”  

 
- “Bạch ngài, điều ấy không có.”  

 
- “Này các tỳ khưu, vậy loại thức uống nào sau khi uống vào sẽ trở thành 

mất tỉnh táo thì có nên uống loại ấy không?”  

 
- “Bạch ngài, điều ấy không nên.”  

 
- “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho Sāgata, thật không hợp lẽ, 

không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các tỳ khưu, vì sao Sāgata lại uống men say 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:  
 

“Khi uống rượu và men say thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

5. Rượu nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm, đã được 
rắc men vào, đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. 
 

Men say nghĩa là chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước 
trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương 
liệu cần thiết.  
 

Uống: vị uống vào dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa thì phạm 
tội pācittiya.  
 
 

6. Men say, nhận biết là men say, vị uống vào thì phạm tội pācittiya. Men 
say, có sự hoài nghi, vị uống vào thì phạm tội pācittiya. Men say, (lầm) tưởng 
không phải là men say, vị uống vào thì phạm tội pācittiya.  
 

7. Không phải là men say, (lầm) tưởng là men say, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là men say, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
men say, nhận biết không phải là men say thì vô tội.  
 

8. Vị uống vào chất có màu sắc của men say có hương của men say có vị 
của men say nhưng không phải là men say, khi được nấu chung với xúp, khi 
được nấu chung với thịt, khi được nấu chung với dầu ăn, ở trong nước mật 
của trái cây āmalaka, vị uống nước cất không men say, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về uống rượu là thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
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6. 6. 2. AṄGULIPATODAKASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhū 
sattarasavaggiyaṃ bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsesuṃ. So bhikkhu 
uttasanto anassāsako kālamakāsi. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsessatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Aṅgulipatodake pācittiyan ”ti. 
 

2. Aṅgulipatodako nāma1 upasampanno upasampannaṃ hassā-
dhippāyo2 kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti pācittiyassa.  
 

Upasampanne upasampannasaññī aṅgulipatodakena hāseti, āpatti 
pācittiyassa. Upasampanne vematiko aṅgulipatodakena hāseti, āpatti 
pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī aṅgulipatodakena hāseti, 
āpatti pācittiyassa.  
 

Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena 
kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nisaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
nissaggiyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anupasampannaṃ kāyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa.3 
Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

Anāpatti na hassādhippāyo, sati karaṇīye āmasati, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Aṅgulipatodakasikkhāpadaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 aṅguliyāpi tudanti - Syā adhikaṃ. 
2 hasādhippāyo - Ma; hāsādhippāyo - PTS. 
3 Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ amāsati, 
āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkassa. Nissaggiyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ amāsati, āpatti dukkaṭassa - Ma, Syā, PTS. 
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6. 6. 2. ĐIỀU HỌC VỀ THỌT LÉT BẰNG NGÓN TAY:  
 

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 Lục Sư đã chọc 
cười vị tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư bằng cách dùng ngón tay thọt léc. Vị tỳ 
khưu ấy trong lúc bị cười quá mức không thở được nên đã chết đi. 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 chọc cười vị tỳ khưu bằng cách 
dùng ngón tay thọt léc?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọt léc, 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 chọc cười vị tỳ khưu bằng 
cách dùng ngón tay thọt léc 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:  
 

“Khi thọt léc bằng ngón tay thì phạm tội pācittiya.”  
 

2. Thọt léc bằng ngón tay nghĩa là vị đã tu lên bậc trên, có ý định chọc 
cười vị đã tu lên bậc trên rồi sờ vào cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của mình) thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chọc cười bằng 
cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghi, vị chọc cười bằng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội 
pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị chọc 
cười bằng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của mình) thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào cơ thể (vị kia) bằng vật được gắn liền với cơ thể 
(của mình) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể (vị 
kia) bằng vật được gắn liền với cơ thể (của mình) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ 
vào cơ thể (vị kia) bằng vật (do mình) ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào 
vật được gắn liền với cơ thể (vị kia) bằng vật (do mình) ném ra thì phạm tội 
dukkaṭa. Vị sờ vào vật (do vị kia) ném ra bằng vật (do mình) ném ra thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

Với vị chưa tu lên bậc trên, vị sờ vào cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của 
mình) thì phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkaṭa. 
 

Không có ý định chọc cười, vị sờ vào khi có việc cần phải làm, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về thọt lét bằng ngón tay là thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
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6. 6. 3. HASSADHAMMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū 
aciravatiyā nadiyā udake kīḷanti. Tena kho pana samayena rājā pasenadi 
kosalo mallikāya deviyā saddhiṃ uparipāsādavaragato hoti. Addasā kho rājā 
pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhū aciravatiyā nadiyā udake kīḷante 
disvāna mallikaṃ deviṃ etadavoca: “Ete te mallike arahanto udake kīḷantī 
”ti. “Nissaṃsayaṃ kho mahārāja bhagavatā sikkhāpadaṃ apaññattaṃ te vā 
bhikkhū appakataññuno ”ti.  
 
 
 

2. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa1 etadahosi: “Kena nu kho ahaṃ 
upāyena bhagavato ca na āroceyyaṃ, bhagavā ca jāneyya ime bhikkhū udake 
kīḷitā ”ti?2 Atha kho rājā pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhū 
pakkosāpetvā tesaṃ3 mahantaṃ guḷapiṇḍaṃ adāsi: “Imaṃ bhante 
guḷapiṇḍaṃ bhagavato dethā ”ti.  
 
 
 

Sattarasavaggiyā bhikkhū taṃ guḷapiṇḍaṃ ādāya yena bhagavā 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Imaṃ 
bhante guḷapiṇḍaṃ rājā pasenadi kosalo4 bhagavato detī ”ti. “Kahaṃ pana 
tumhe bhikkhave rājā addasā ”ti? “Aciravatiyā nadiyā bhagavā udake kīḷante 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
udake kīḷissatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Udake hassadhamme5 pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Udake hassadhammo nāma uparigopphake udake hassādhippāyo 
nimujjati vā ummujjati vā plavati6 vā, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Udake hassadhamme hassadhammasaññī āpatti pācittiyassa. Udake 
hassadhamme vematiko āpatti pācittiyassa. Udake hassadhammasaññī 
āpatti pācittiyassa.  
 

                                                   
1 pasenadikosalassa - PTS.    4 pasenadi kosalo - Syā natthi. 
2 kīḷantī ti - Syā.     5 hasadhamme - Ma; hāsadhamme - PTS. 
3 tesaṃ iti - Machasam natthi.    6 palavati - Ma, Syā, PTS. 
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6. 6. 3. ĐIỀU HỌC VỀ CHƠI GIỠN:  
 

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 đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatī. Vào lúc bấy giờ, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cùng với hoàng hậu Mallikā ngự ở tầng trên của tòa lâu 
đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatī, sau khi nhìn thấy đã 
nói với với hoàng hậu Mallikā điều này: - “Này Mallikā, các vị A-la-hán này 
của khanh đùa nghịch ở trong nước.” - “Tâu đại vương, chắc chắn là điều học 
chưa được đức Thế Tôn quy định hoặc là các vị tỳ khưu ấy không biết.”  
 
 
 

2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Bằng phương 
thức nào để ta không phải trình lên đức Thế Tôn mà đức Thế Tôn có thể biết 
được các tỳ khưu này đã đùa nghịch ở trong nước?” Khi ấy, đức vua Pasenadi 
xứ Kosala đã cho mời các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đến rồi đã dâng khối 
đường lớn cho các vị ấy (nói rằng): - “Thưa các ngài, xin hãy dâng lên đức 
Thế Tôn khối đường này.”  
 
 
 

Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cầm lấy khối đường ấy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala dâng khối đường này đến đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ 
khưu, đức vua đã gặp các ngươi ở đâu?” - “Bạch Thế Tôn, trong khi đang đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatī.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đùa 
nghịch ở trong nước 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:  
 
 
 

“Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội pācittiya.”  
 
 
 

3. Chơi giỡn ở trong nước nghĩa là ở trong nước ngập trên mắt cá 
chân vị có ý định chơi giỡn rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội thì phạm 
tội pācittiya.  
 
 
 

Chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là chơi giỡn, phạm tội pācittiya. Chơi 
giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi, phạm tội pācittiya. Chơi giỡn ở trong 
nước, (lầm) tưởng là không chơi giỡn, phạm tội pācittiya.  
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Heṭṭhā gopphake udake kīḷati, āpatti dukkaṭassa. Udake nāvāya kīḷati, 
āpatti dukkaṭassa. Hatthena vā pādena vā kaṭṭhena vā kaṭhalāya vā udakaṃ 
paharati,1 āpatti dukkaṭassa. Bhājanagataṃ udakaṃ vā kañjikaṃ vā khīraṃ 
vā takkaṃ vā rajanaṃ vā passāvaṃ vā cikkhallaṃ vā kīlati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 
 
 

Udake ahassadhamme hassadhammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Udake 
ahassadhamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Udake ahassadhamme 
ahassadhammasaññī, anāpatti.  
 
 
 
 

Anāpatti na hassādhippāyo, sati karaṇīye udakaṃ otaritvā nimujjati vā 
ummujjati vā plavati vā, pāraṃ gacchanto nimujjati vā ummujjati vā plavati 
vā, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Hassadhammasikkhāpadaṃ tatiyaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 6. 4. ANĀDARIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 
Tena kho pana samayena āyasmā channo anācāraṃ ācarati. Bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Mā āvuso channa evarūpaṃ akāsi, netaṃ kappatī ”ti. So 
anādariyaṃ paṭicca karotiyeva.  

 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma āyasmā channo anādariyaṃ karissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ 
channa anādariyaṃ karosī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa anādariyaṃ karissasi? 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 

 
“Anādariye pācittiyan ”ti.  
  

                                                   
1 udake hanati - Syā; udake hasati - Sīmu 1, Sīmu 2, Sī 1. 
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Vị đùa nghịch ở trong nước ngập dưới mắt cá chân thì phạm tội dukkaṭa. 
Vị đùa nghịch với chiếc thuyền thì phạm tội dukkaṭa. Vị đập vỗ trong nước 
bằng cánh tay hoặc bằng bàn chân hoặc với khúc cây hoặc với mảnh sành thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị đùa nghịch nước hoặc cháo chua hoặc sữa tươi hoặc 
sữa pha loãng hoặc nước nhuộm y hoặc nước tiểu hoặc nước bùn chứa ở 
trong chậu thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 

Không chơi giỡn ở trong nước, (lầm) tưởng là chơi giỡn, phạm tội 
dukkaṭa. Không chơi giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Không chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là không chơi giỡn ở trong nước thì 
vô tội.  
 
 
 

Không có ý định chơi giỡn, vị đi xuống nước khi có việc cần phải làm rồi 
hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp 
xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về chơi giỡn là thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 6. 4. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÔNG TÔN TRỌNG:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử không đúng nguyên tắc. Các tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ hành động như thế. Điều ấy 
không được phép.” Vị ấy hành động tỏ ra vẻ không tôn trọng.  
 
 
 

Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Channa lại thể hiện sự không tôn trọng?” 
―(như trên)― “Này Channa, nghe nói ngươi thể hiện sự không tôn trọng, 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 thể hiện sự không 
tôn trọng 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:  
 
 
 

“Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội pācittiya.”  
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2. Anādariyaṃ nāma dve anādariyāni puggalānādariyañca 
dhammānādariyañca.  
 
 

Puggalānādariyaṃ nāma upasampannena paññattena vuccamāno: 
‘Ayaṃ ukkhitto vā1 vambhito vā garahito vā imassa vacanaṃ akataṃ 
bhavissatī ’ti anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Dhammānādariyaṃ nāma upasampannena paññattena vuccamāno: 
‘Kathāyaṃ nasseyya vā vinasseyya vā antaradhāyeyya vā’ taṃ vā na 
sikkhitukāmo anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Upasampanne upasampannasaññī anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. 
Upasampanne vematiko anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasaññī anādariyaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Upasampannena2 apaññattena vuccamāno: ‘Idaṃ na sallekhāya na 
dhutāya3 na pāsādikatāya na apacayāya na viriyārambhāya saṃvattatī ’ti 
anādariyaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anupasampanne paññattena vā apaññantena vā vuccamāno: ‘Idaṃ na 
sallekhāya na dhutāya na pādādikatāya na apacayāya na viriyārambhāya 
saṃvattatī ’ti anādariyaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti ‘evaṃ amhākaṃ ācariyānaṃ uggaho paripucchā ’ti bhaṇati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Anādariyasikkhāpadaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 ukkhittako vā - Ma, PTS.     3 na dhutatthāya - Ma;  
2 upasampannena - iti Machasaṃ natthi.       na dhūtattāya - Syā, PTS. 
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2. Sự không tôn trọng nghĩa là có hai sự không tôn trọng: sự không tôn 
trọng người và sự không tôn trọng Pháp.  
 

Sự không tôn trọng người nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vị (nghĩ rằng): “Vị này bị phạt án treo, hoặc bị 
xem thường, hoặc bị khiển trách, hoặc lời nói của vị này sẽ không được thực 
hiện” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pācittiya.  
 

Sự không tôn trọng Pháp nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vị (nghĩ rằng): “Làm thế nào để điều này có thể 
được hủy bỏ, hoặc được thủ tiêu, hoặc được biến mất?” hoặc là vị không có ý 
muốn học tập điều ấy rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không 
tôn trọng thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị thể 
hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói về điều không được quy định, vị 
(nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến 
sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không 
đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa. 
 

Khi đang được vị chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định, vị (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi thể hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Vị nói rằng: ‘Sự học tập, sự giải thích của các vị thầy dạy học của chúng 
tôi là như vậy,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về sự không tôn trọng là thứ tư. 
 

--ooOoo-- 




