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8. SEKHIYAKAṆḌO  
 

Ime kho panāyasmato sekhiyā dhammā uddesaṃ āgacchanti. 
 
 

8. 1. 1. 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
puratopi pacchatopi olambentā nivāsenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā puratopi pacchatopi 
olambentā nivāsessanti seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti?  
 
 

Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū puratopi pacchatopi olambentā 
nivāsessantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha 
kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā1 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātetvā chabbaggiye bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentā nivāsethā ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tumhe moghapurisā puratopi pacchatopi olambentā nivāsessatha? Netaṃ 
moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Parimaṇḍalaṃ nivāsessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 
 

2. Parimaṇḍalaṃ nivāsetabbaṃ nābhimaṇḍalaṃ jāṇumaṇḍalaṃ 
paṭicchādentena. Yo anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento 
nivāseti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā,2 ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ. 
--ooOoo-- 

 
                                                   
1 dhammiṃ kathaṃ katvā - pāṭhoyaṃ marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake na dissate.  
2 assatiyā - Ma evamuparipi. 
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8. CHƯƠNG SEKHIYA: 
 

Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyā1 này được đưa ra đọc tụng. 
 
 

8. 1. 1.  
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 quấn y 
(nội)2 để lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?”  
 
 

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 quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi nói Pháp 
thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi quấn y (nội) để lòng thòng phía 
trước và phía sau, 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 quấn y (nội) để lòng thòng phía trước và phía sau 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:  
 
 

“‘Ta sẽ quấn y (nội) tròn đều’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 
 
 

2. Nên quấn y (nội) cho tròn đều với việc che kín vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gối. Vị nào quấn y (nội) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhất. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Sekhiya: (vị lai phân từ thụ động, ngữ căn √sikkh): cần được học tập, nên được rèn luyện. 
2 Động từ nivāseti áp dụng cho antaravāsaka (y nội) nên được dịch là “quấn y (nội).” 
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8. 1. 2.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
puratopi pacchatopi olambentā pārupanti. ―pe―  
 

“Parimaṇḍalaṃ pārupissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Parimaṇḍalaṃ pārupitabbaṃ ubho kaṇṇe samaṃ katvā pārupantena.1 
Yo anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambento pārupati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ. 
--ooOoo-- 

 
8. 1. 3.  

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchanti. ―pe―  
 

“Supaṭicchanno antaraghare gamissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Suppaṭicchannena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
kāyaṃ vivaritvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ. 
--ooOoo-- 

 
8. 1. 4. 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdanti. ―pe―  
 

“Supaṭicchanno antaraghare nisīdissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Supaṭicchannena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
kāyaṃ vivaritvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, 
āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ. 
--ooOoo--  

                                                   
1 pārupantenā tipadaṃ Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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8. 1. 2.  
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 trùm y 
(vai trái)1 để lòng thòng phía trước và phía sau. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ trùm y (vai trái) tròn đều’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Nên trùm y (vai trái) cho tròn đều sau khi đã làm bằng nhau cả hai mép 
y. Vị nào trùm y (vai trái) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhì. 
--ooOoo-- 

 

8. 1. 3.  
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 để hở thân 
rồi đi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Mặc y che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Vị mặc che kín đáo (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân rồi 
đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ ba. 
--ooOoo-- 

 

8. 1. 4.  
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 để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Mặc y che kín đáo, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Vị mặc y che kín đáo (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tư. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Động từ pārupati áp dụng cho uttarāsaṅga (thượng y, y vai trái) nên được dịch là “trùm y 
(vai trái).” 
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8. 1. 5.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
hatthampi pādampi kīḷāpentā antaraghare gacchanti. ―pe―  
 

“Susaṃvuto antaraghare gamissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Susaṃvutena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca hatthaṃ 
vā pādaṃ vā kīḷāpento antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 1. 6.  

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
hatthampi kīḷāpento antaraghare nisīdanti. ―pe―  
 

“Susaṃvuto antaraghare nisīdissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Susaṃvutena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
hatthaṃ vā pādaṃ vā kīḷāpento antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 1. 7.  

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
tahaṃ tahaṃ olokentā antaraghare gacchanti. ―pe―  
 

“Okkhittacakkhu antaraghare gamissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Okkhittacakkhunā antaraghare gantabbaṃ yugamattaṃ pekkhantena. 
Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare gacchati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  

--ooOoo-- 
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8. 1. 5.  
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 múa máy 
tay chân khi đi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được thực 
hành.  
 

2. Vị khéo thu thúc (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay chân 
khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ năm. 
--ooOoo-- 

 

8. 1. 6.  
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 múa máy 
tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Khéo thu thúc, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được thực 
hành.”  
 

2. Vị khéo thu thúc (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay 
chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ sáu. 
--ooOoo-- 

 

8. 1. 7.  
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 nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bằng cái 
cày.1 Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ bảy. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Nghĩa là nhìn phía trước ở mặt đất khoảng cách 4 hattha, khoảng 2 mét (VinA. iv, 891).  
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8. 1. 8.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
tahaṃ tahaṃ olokentā antaraghare nisīdanti. ―pe―  
 

“Okkhittacakkhu antaraghare nisīdissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Okkhittacakkhunā antaraghare nisīditabbaṃ yugamattaṃ 
pekkhantena. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ tahaṃ olokento antaraghare 
nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 1. 9.  

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
ukkhittakāya antaraghare gacchanti. ―pe―  
 

“Na ukkhittakāya antaraghare gamissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na ukkhittakāya antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato 
vā ubhato vā ukkhipitvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Navamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 1. 10.  

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
ukkhittakāya antaraghare nisīdanti. ―pe―  
 

“Na ukkhittakāya antaraghare nisīdissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na ukkhittakāya antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
ekato vā ubhato vā ukkhipitvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, 
āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Parimaṇḍalavaggo paṭhamo.  

--ooOoo-- 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2   Phẩm Tròn Đều - Điều Sekhiya 08 - 10 
 

 495

8. 1. 8.  
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 nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bằng cái 
cày. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tám. 
--ooOoo-- 

 

8. 1. 9.  
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 đi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một bên 
hoặc cả hai bên khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ chín. 
--ooOoo-- 

 

8. 1. 10.  
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 ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một 
bên hoặc cả hai bên khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Tròn Đều là thứ nhất. 

--ooOoo-- 




