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8. 2. 1.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
mahāhasitaṃ hasantā antaraghare gacchanti. ―pe―  
 

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

2. Na ujjagghikāya antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
mahāhasitaṃ hasanto antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, hasanīyasmiṃ 
vatthusmiṃ mihitamattaṃ karoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 

8. 2. 2.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

mahāhasitaṃ hasantā antaraghare nisīdanti. ―pe―  

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

 
2. Na ujjagghikāya antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

mahāhasitaṃ hasanto antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, hasanīyasmiṃ 

vatthusmiṃ mihitamattaṃ karoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 

8. 2. 3.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare gacchanti. ―pe―  

 
“Appasaddo antaraghare gamissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Appasaddena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karonto antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 

ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 
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8. 2. 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 cười tiếng 
cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng cười 
lớn 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, vị chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điều học thứ nhất. 
--ooOoo-- 

 

8. 2. 2.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

cười tiếng cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang’ là việc học tập 
nên được thực hành.”  
 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng 
cười lớn 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 chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điều học thứ nhì. 
--ooOoo-- 

 

8. 2. 3.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ”[*] là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn 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 ba. 
--ooOoo-- 
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8. 2. 4.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare nisīdanti. ―pe―  

 
“Appasaddo antaraghare nisīdissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Appasaddena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 2. 5.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
kāyappacālakaṃ antaraghare gacchanti kāyaṃ olambentā. ―pe―  

 
“Na kāyappacālakaṃ antaraghare gāmissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na kāyappacālakaṃ antaraghare gantabbaṃ. Kāyaṃ paggahetvā 

gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaghare gacchati 
kāyaṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 2. 6.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdanti, kāyaṃ olambentā. ―pe―  

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

 
2. Na kāyappacālakaṃ antaraghare nisīditabbaṃ. Kāyaṃ paggahetvā 

nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdati 
kāyaṃ olambento, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, 

āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 
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8. 2. 4.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động 
ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tư. 
--ooOoo-- 

 

8. 2. 5.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung đưa thân hình. ―(như 
trên)―  
 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân’ là việc học tập 
nên được thực hành.”  
 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thẳng rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung đưa 
thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ năm. 
--ooOoo-- 

 

8. 2. 6.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung đưa thân hình. ―(như 
trên)―  
 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân’ là việc học tập 
nên được thực hành.”  
 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thẳng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung 
đưa thân hình 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 sáu. 
--ooOoo-- 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo                 Ujjagghikavaggo - Sekh. 17 - 19 
 

 500

8. 2. 7.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchanti, bāhuṃ olambentā. ―pe―  

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

 
2. Na bāhuppacālakaṃ antaraghare gantabbaṃ. Bāhuṃ paggahetvā 

gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchanti 
bāhuṃ oḷambento, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 2. 8.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdanti, bāhuṃ olambentā. ―pe―  

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

 
2. Na bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīditabbaṃ. Bāhuṃ paggahetvā 

nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdati 
bāhuṃ oḷambento, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 2. 9.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
sīsappacālakaṃ antaraghare gacchanti, sīsaṃ olambentā. ―pe―  

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

 
2. Na sīsappacālakaṃ antaraghare gantabbaṃ. Sīsaṃ paggahetvā 

gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare gacchati 
sīsaṃ oḷambento, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Navamasikkhāpadaṃ. 
--ooOoo-- 
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8. 2. 7.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

đi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. ―(như 
trên)―  
 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư cánh tay trong khi đung đưa 
cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ bảy. 
--ooOoo-- 

 
8. 2. 8.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. ―(như 
trên)―  
 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư cánh tay trong khi đung 
đưa cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tám. 
--ooOoo-- 

 
8. 2. 9.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu. Nên giữ đầu ngay thẳng 
rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái 
đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ chín. 
--ooOoo-- 
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8. 2. 10.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdanti, sīsaṃ olambentā. ―pe―  

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

 
2. Na sīsappacālakaṃ antaraghare nisīditabbaṃ. Sīsaṃ paggahetvā 

nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdati 
sīsaṃ oḷambento, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, 

āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Ujjagghivaggo dutiyo. 

 

--ooOoo-- 
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8. 2. 10.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

ngồi ở nơi xóm nhà với sự với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. 
―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu. Nên giữ đầu ngay 
thẳng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với với sự lắc lư đầu trong khi 
đung đưa cái đầu 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 Cười Vang là thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 
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8. 3. 1.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
khambhakatā antaraghare gacchanti. ―pe―  

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

 
2. Na khambhakatena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

ekato vā ubhato vā khambhaṃ katvā antaraghare gacchati, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Paṭhama sikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 3. 2.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
khambhakatā antaraghare nisīdanti. ―pe―  

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

 
2. Na khambhakatena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

ekato vā ubhato vā khambhaṃ katvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, 

āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 3. 3.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchanti. ―pe―  

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

 
2. Na oguṇṭhitena antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 
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8. 3. 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 chống 
nạnh đi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không chống nạnh đi ở nơi xóm nhà ’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên chống nạnh đi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một bên 
hoặc hai bên rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhất. 
--ooOoo-- 

 
8. 3. 2.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một 
bên hoặc hai bên 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 nhì. 
--ooOoo-- 

 
8. 3. 3.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không trùm đầu lại đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Vị trùm đầu lại không nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả đầu 
rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ ba. 
--ooOoo-- 
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8. 3. 4.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

sasīsaṃ pārupitvā antaraghare nisīdanti. ―pe―  
 
 

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

2. Na oguṇṭhito antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
sasīsaṃ pārupitvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 3. 5.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
ukkuṭikāya antaraghare gacchanti. ―pe―  

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

 
2. Na ukkuṭikāya antaraghare gantabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

ukkuṭikāya antaghare gacchati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 3. 6.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
pallatthikāya antaraghare nisīdanti. ―pe―  

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

 
2. Na pallatthikāya antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

hatthapallatthikāya vā dussapallatthikāya vā antaraghare nisīdati, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, 

āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 
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8. 3. 4.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―  

 
“‘Ta sẽ không trùm đầu lại ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 

thực hành.”  

 
2. Vị trùm đầu lại không nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả 

đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  

 
3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

 

Điều học thứ tư. 
--ooOoo-- 

 
8. 3. 5.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. ―(như trên)―  

 
“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót’ là việc học tập nên được 

thực hành.”  

 
2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Vị nào đi ở nơi xóm nhà 

với sự nhón gót do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  

 
3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

 

Điều học thứ năm. 
--ooOoo-- 

 
8. 3. 6.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. ―(như trên)―  

 
“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối’ là việc học tập nên 

được thực hành.”  

 
2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. Vị nào ngồi ở nơi 

xóm nhà với sự ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm đầu gối bằng miếng vải 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 sáu. 
--ooOoo-- 
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8. 3. 7.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭigaṇhanti chaḍḍetukāmā viya ―pe―  

 
“Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Sakkaccaṃ piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca 

asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭigaṇhāti chaḍḍetukāmo viya, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 3. 8.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
tahaṃ tahaṃ olokentā piṇḍapātaṃ paṭigaṇhanti ākirantepi atikkamantepi1 
na jānanti. ―pe―  
 

“Pattasaññī piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Pattasaññinā piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ 
tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ paṭigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 3. 9.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
piṇḍapātaṃ paṭigaṇhantā sūpaññeva bahuṃ paṭigaṇhanti. ―pe―  
 

“Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Sūpo nāma dve sūpā muggasūpo māsasūpo hatthahāriyo. Sama-
sūpako piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaññeva bahuṃ 
paṭigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, rasarase, 
ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 atikkantepi - Ma, Syā, PTS.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2           Phẩm Chống Nạnh - Điều Sekhiya 27 - 29 
 

 509

8. 3. 7.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ. ―(như 
trên)―  
 

“‘Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang’1 là việc học tập 
nên được thực hành.”  
 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ lãnh đồ 
khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ bảy. 
--ooOoo-- 

 

8. 3. 8.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
luôn cả trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết. ―(như trên)―  
 

“‘Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)―vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tám. 
--ooOoo-- 

 

8. 3. 9.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 

Sư, trong khi thọ lãnh đồ khất thực, thọ lãnh quá nhiều xúp. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng’ là việc học tập 
nên được thực hành.”  
 

2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu mugga và xúp đậu māsa là nên 
được mang đi bằng tay. Nên thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng. 
Vị nào thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ chín. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 sakkaccan ti satiṃ upaṭṭhapetvā: nghiêm trang là sau khi thiết lập niệm (VinA. iv, 891). 
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8. 3. 10.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭigaṇhāti. ―pe―  

 
“ Samatittikaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Samatittiko piṇḍapāto paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca 

thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, āpadāsu, ummattakassa, 

ādikammikassā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Khambhakatavaggo tatiyo.  

 

--ooOoo-- 
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8. 3. 10.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng (bình bát)’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng (bình bát). Vị nào thọ lãnh 
đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

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

Điều học thứ mười. 
Phẩm Chống Nạnh là thứ ba. 

 

--ooOoo-- 




