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6. 1. 3. PESUÑÑASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ 
upasaṃharanti. Imassa sutvā amussa akkhāyanti imassa bhedāya. Amussa 
sutvā imassa akkhāyanti amussa bhedāya. Tena anuppannāni ceva 
bhaṇḍanāni uppajjanti. Uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya 
saṃvattanti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ 
kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ upasaṃharissanti, imassa sutvā 
amussa akkhāyissanti imassa bhedāya, amussa sutvā imassa akkhāyissanti 
amussa bhedāya. Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni 
ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepulalāya saṃvattantī ”ti?  
 
 
 
 
 
 
 

2. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ 
vivādāpannānaṃ pesuññaṃ upasaṃharatha, imassa sutvā amussa 
akkhāyatha imassa bhedāya, amussa sutvā imassa akkhāyatha amussa 
bhedāya. Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca 
bhaṇḍanāni bhiyyovāya vepullāya saṃvattantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ pesuññaṃ 
upasaṃharissatha, imassa sutvā amussa akkhāyissatha imassa bhedāya, 
amussa sutvā imassa akkhāyissatha amussa bhedāya. Tena anuppannāni 
ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya 
vepullāya saṃvattantī ”ti? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya 
pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Bhikkhu pesuññe pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 
 
 

3. Pesuññaṃ nāma dvīhākārehi pesuññaṃ hoti, piyakamyassa vā 
bhedādhippāyassa vā ”ti. Dasahākārehi pesuññaṃ upasaṃharati jātitopi 
nāmatopi gottatopi kammatopi sippatopi ābādhatopi liṅgatopi kilesatopi 
āpattitopi akkosatopi.  
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6. 1. 3. ĐIỀU HỌC VỀ NÓI ĐÂM THỌC: 
 

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 tạo ra sự 
đâm thọc giữa các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự 
chia rẽ với vị này, sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia 
rẽ với vị kia; vì thế các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự 
xung đột đã sanh khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa. 
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 tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa?”  
 
 
 
 

2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, sau 
khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi 
nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi 
càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa 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 (tạo ra) sự đâm thọc giữa các tỳ khưu thì phạm tội pācittiya.”  
 
 
 
 

3. Sự đâm thọc nghĩa là sự đâm thọc vì hai nguyên do: của vị ao ước 
được thương hoặc là của vị có ý định chia rẽ. Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười 
biểu hiện: theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo 
nghề nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, 
và bằng sự sỉ vả.  
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4. Jāti nāma dve jātiyo, hīnā ca jāti ukkaṭṭhā ca jāti. Hīnā nāma jāti 
caṇḍālajāti veṇajāti nesādajāti rathakārajāti, pukkusajāti, esā hīnā nāma jāti. 
Ukkaṭṭhā nāma jāti khattiyajāti brāhmaṇajāti, esā ukkaṭṭhā nāma jāti. ―pe―  
 
 
 

5. Akkoso nāma dve akkosā, hīno ca akkoso ukkaṭṭho ca akkoso. Hīno 
nāma akkoso oṭṭhosi meṇḍosi goṇosi gadrabhosi tiracchānagatosi nerayikosi 
natthi tuyhaṃ sugati, duggatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā ”ti, yakārena vā 
bhakārena vā kāṭakoṭavikāya vā, eso hīno nāma akkoso. Ukkaṭṭho nāma 
akkoso paṇḍitosi vyattosi medhāvīsi bahussutosi dhammakathikosi, natthi 
tuyhaṃ duggati sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhā ”ti, eso ukkaṭṭho nāma 
akkoso.  
 
 

 
6. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ caṇḍālo veṇo nesādo rathakāro pukkuso ’ti 
bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 

7. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ khattiyo brahmaṇo ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti 
vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 

8. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ avakaṇṇako javakaṇṇako dhaniṭṭhako 
saviṭṭhako kulavaḍḍhako ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 

9. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ buddharakkhito dhammarakkhito 
saṅgharakkhito ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 
 
 

10. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ kosiyo bhāradvājo ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti 
vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
 

11. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ gotamo moggallāno kaccāno vāseṭṭho ’ti 
bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
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 4. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la-
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. ―(như trên)―  

 
5. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 

Sự sỉ vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng ‘ya,’ hoặc đệm 
vào tiếng ‘bha,’ hoặc gọi là ‘kāṭa’ đối với người nam và ‘koṭacikā’ đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao 
quý.  

 
6. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 

đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác” thì phạm 
tội pācittiya theo từng lời nói. 

 
7. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 

đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là Sát-đế-
lỵ, Bà-la-môn” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 

 
8. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 

đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Avakaṇṇaka, là Javakaṇṇaka, là Dhaniṭṭhaka, là Saviṭṭhaka, là 
Kulavaḍḍhaka” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 

 
9. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 

đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Saṅgharakkhita” thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 

 
10. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 

thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Kosiya, là Bhāradvāja” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 

 
11. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 

thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Gotama, là Moggallāna, là Kaccāna, là Vāseṭṭha” thì phạm tội pācittiya theo 
từng lời nói. 
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12. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ koṭṭhako pupphachaḍḍhako ’ti bhaṇatī ”ti, 
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
13. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ kassako vāṇijo gorakkho ’ti bhaṇatī ”ti, 
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
14. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ naḷakāro kumbhakāro pesakāro cammakāro 
nahāpito ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
15. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ muddiko gaṇako lekhako ’ti bhaṇatī ”ti, 
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
16. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ kuṭṭhiko gaṇḍiko kilāsiko sosiko apamāriko 
’ti bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
17. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ madhumehiko ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya 
vācāya pācittiyassa.  
 

 
18. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ atidīgho atirasso atikaṇho accodāto ’ti 
bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
19. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ nātidīgho nātirasso nātikaṇho nāccodāto ’ti 
bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
20. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ rāgapariyuṭṭhito dosapariyuṭṭhito 
mohapariyuṭṭhito ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
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12. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ mộc, người hốt dọn bông hoa” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

13. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
nông phu, thương buôn, người chăn bò” thì phạm tội pācittiya theo từng lời 
nói. 
 
 

14. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc” thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

15. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quản lý, kế toán, thư ký” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

16. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh cùi, người bệnh mụt nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao 
phổi, người bệnh động kinh” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

17. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh tiểu đường” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

18. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng” thì phạm tội pācittiya theo từng lời 
nói. 
 
 

19. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
không quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng” thì phạm 
tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

20. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi bị 
tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu” thì phạm tội 
pācittiya theo từng lời nói. 
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21. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 
upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ vītarāgo vītadoso vītamoho ’ti bhaṇatī ”ti, 
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
22. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ pārājikaṃ ajjhāpanno saṅghādisesaṃ 
ajjhāpanno thullaccayaṃ ajjhāpanno pācittiyaṃ ajjhāpanno pāṭidesanīyaṃ 
ajjhāpanno dukkaṭaṃ ajjhāpanno dubbhāsitaṃ ajjhāpanno ’ti bhaṇatī ”ti, 
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
23. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ sotāpanno ’ti bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya 
vācāya pācittiyassa.  
 

 
24. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ oṭṭho meṇḍo goṇo gadrabho tiracchānagato 
nerayiko, natthi tassa sugati duggatiyeva tassa pāṭikaṅkhā ’ti bhaṇatī ”ti, 
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
25. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo taṃ paṇḍito vyatto medhāvī bahussuto 
dhammakathiko, natthi tassa duggati sugatiyeva tassa pāṭikaṅkhā ’ti bhaṇatī 
”ti, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  
 

 
26. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo santi idhekacce caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā 
pukkusā ’ti bhaṇati na so aññaṃ bhaṇati taññeva bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya 
vācāya dukkaṭassa.  
 

 
27. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo santi idhekacce khattiyā brāhmaṇā ’ti bhaṇati 
na so aññaṃ bhaṇati taññeva bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  
 

 
28. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo santi idhekacce paṇḍitā vyattā medhāvino 
bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati sugatiyeva tesaṃ 
pāṭikaṅkhā ’ti bhaṇati na so aññaṃ bhaṇati taññeva bhaṇatī ”ti, āpatti 
vācāya vācāya dukkaṭassa.  
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21. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi có 
tham đã lìa, có sân đã lìa, có si đã lìa” thì phạm tội pācittiya theo từng lời 
nói. 
 
 

22. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi vi 
phạm tội pārājika, vi phạm tội saṅghādisesa, vi phạm tội thullaccaya, vi 
phạm tội pācittiya, vi phạm tội pāṭidesanīya, vi phạm tội dukkaṭa, vi phạm 
tội dubbhāsita” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

23. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là vị 
vi phạm vào dòng Thánh” thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 
 

24. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi 
trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi” thì phạm tội pācittiya theo từng lời 
nói. 
 
 

25. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi” thì phạm tội pācittiya theo từng 
lời nói. 
 
 

26. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Ở đây có 
một số vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkaṭa 
theo từng lời nói. 
 
 

27. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Ở đây có 
một số vị là Sát-đế-lỵ, là Bà-la-môn.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều 
khác” thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói. 
 
 

28. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Ở đây có 
một số vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy.’ Vị 
ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời 
nói. 
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29. Upasampanno upasampannassa pesuññaṃ upasaṃharati: 
“Itthannāmo ye nūna caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā pukkusā ’ti bhaṇati na 
so aññaṃ bhaṇati taññeva bhaṇatī ”ti āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.  

 
30. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo ―pe― ye nūna paṇḍitā vyattā medhāvino 
bahussutā dhammakathikā, natthi tesaṃ duggati sugatiyeva tesaṃ 
pāṭikaṅkhā ’ti1 bhaṇati na so aññaṃ bhaṇati taññeva bhaṇatī ”ti, āpatti 
vācāya vācāya dukkaṭassa.  

 
31. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo na mayaṃ caṇḍālā veṇā nesādā rathakārā 
pukkusāti bhaṇati na so aññaṃ bhaṇati taññeva bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya 
vācāya dukkaṭassa.  

 
32. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati: “Itthannāmo na mayaṃ paṇḍitā vyattā medhāvino bahussutā 
dhammakathikā natthamhākaṃ duggati sugatiyeva amhākaṃ paṭikaṅkhā ’ti 
bhaṇati na so aññaṃ bhaṇati taññeva bhaṇatī ”ti, āpatti vācāya vācāya 
dukkaṭassa.  

 
33. Upasampanno upasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati, āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.  

 
34. Upasampanno upasampannassa sutvā anupasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati, āpatti dukkaṭassa.  

 
35. Upasampanno anupasampannassa sutvā upasampannassa pesuññaṃ 

upasaṃharati, āpatti dukkaṭassa.  

 
36. Upasampanno anupasampannassa sutvā anupasampannassa 

pesuññaṃ upasaṃharati, āpatti dukkaṭassa.  

 
37. Anāpatti na piyakamyassa, na bhedādhippāyassa, ummattakassa, 

ādikammikassā ”ti.  
 

Pesuññasikkhāpadaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ‘natthi tesaṃ duggati sugatiyeva tesaṃ pāṭikaṅkhāti’ pāṭhoyaṃ na dissate 
marammachaṭṭhasaṅgīti piṭake. 
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29. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Có lẽ 
những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, 
hạng hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkaṭa theo từng lời nói.  
 

30. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ―(như 
trên)― ‘Có lẽ những người nào là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, 
học rộng, là Pháp sư, những người ấy không có khổ cảnh, cõi trời chờ đợi 
những người ấy.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkaṭa theo từng lời nói.  
 

31. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Chúng tôi 
không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkaṭa 
theo từng lời nói. ―(như trên)―  
 

32. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi.’ Vị ấy chỉ nói 
điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói.  
 

33. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội pācittiya theo từng lời nói. 
 

34. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời 
nói. 
 

35. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa theo từng lời nói. 
 

36. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa theo từng 
lời nói. 
 

37. Vị không ao ước được thương, vị không có ý định chia rẽ, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về nói đâm thọc là thứ ba. 
 

--ooOoo-- 



 

 52

6. 1. 4. PADASODHAMMASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
upāsake padasodhammaṃ vācenti. Upāsakā bhikkhūsu agāravā appatissā 
asabhāgavuttikā viharanti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū upāsake 
padasodhammaṃ vācessanti, upāsakā bhikkhūsu agāravā appatissā 
asabhāgavuttikā viharissantī ”ti?1  
 
 
 

2. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave upāsake padasodhammaṃ vācetha, upāsakā 
bhikkhūsu agāravā appatissā asabhāgavuttikā viharantī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā upāsake padasodhammaṃ vācessatha, upāsakā bhikkhūsu 
agāravā appatissā asabhāgavuttikā viharissanti? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu anupasampannaṃ padasodhammaṃ vāceyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Anupasampanno nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca ṭhapetvā avaseso 

anupasampanno nāma.  

 
Padaso nāma padaṃ anupadaṃ anavakkharaṃ anubyañjanaṃ. Padaṃ 

nāma ekato paṭṭhapetvā ekato osāpenti. Anupadaṃ nāma pāṭekkaṃ 
paṭṭhapetvā ekato osāpenti. Anavakkharaṃ nāma rūpaṃ aniccanti 
vuccamāno ‘rū ’ti2 opāteti. Anubyañjanaṃ nāma ‘rūpaṃ aniccan ’ti 
vuccamāno ‘vedanā aniccā’ti saddaṃ nicchāreti. Yañca padaṃ yañca 
anupadaṃ yañca anavakkharaṃ yañca anubyañjanaṃ sabbametaṃ padaso3 
nāma.  

 
Dhammo nāma buddhabhāsito sāvakabhāsito isibhāsito devabhāsito4 

atthūpasaṃhito dhammūpasaṃhito.  

                                                   
1 viharantī ’ti - Ma, Syā, PTS.     3 padaso dhammo - Sī 1, Syā, PTS. 
2 rūpan ti - Sīmu 1; run ti - Ma.     4 devatābhāsito - Ma, Syā, PTS. 
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6. 1. 4. ĐIỀU HỌC VỀ PHÁP THEO TỪNG CÂU: 
 

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 dạy các cư 
sĩ đọc Pháp theo từng câu. Các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư 
xử không thích đáng đối với các tỳ khưu. 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 dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu?”  

 
 
 

2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng 
câu khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích 
đáng đối với các tỳ khưu, 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 dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu 
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 dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu 
thì phạm tội pācittiya.”  
 
 
 

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

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

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 
 

Theo từng câu nghĩa là một câu (của bài kệ), đọc tiếp theo, chỉ mỗi một 
âm, đọc hòa theo. Một câu (của bài kệ) nghĩa là bắt đầu đọc một lượt, chấm 
dứt một lượt. Đọc tiếp theo nghĩa là người đọc trước người đọc sau rồi 
chấm dứt một lượt. Chỉ mỗi một âm nghĩa là khi đang đọc chung ‘Rūpaṃ 
aniccaṃ,’ vị (tỳ khưu) chỉ đọc chữ ‘Rū’ rồi ngưng. Đọc hòa theo nghĩa là khi 
đang đọc ‘Rūpaṃ aniccaṃ,’ (người chưa tu lên bậc trên) phát ra âm ‘Vedanā 
aniccā.’ Điều gì là một câu (của bài kệ), điều gì là đọc tiếp theo, điều gì là chỉ 
mỗi một âm, điều gì là đọc hòa theo, tất cả điều ấy gọi là Pháp theo từng câu.  
 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến Giáo Pháp. 
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Vāceyyā ’ti padena vāceti, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya 
cāveti, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anupasampanne anupasampannasaññī padasodhammaṃ vāceti, āpatti 
pācittiyassa. Anupasampanne vematiko padasodhammaṃ vāceti, āpatti 
pācittiyassa. Anupasampanne upasampannasaññī padasodhammaṃ vāceti, 
āpatti pācittiyassa.  
 
 

Upasampanne anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Upasampanne 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Upasampanne upasampannasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti ekato uddisāpento, ekato sajjhāyaṃ karonto, yebhuyyena 
paguṇaṃ ganthaṃ bhaṇantaṃ opāteti, osārentaṃ opāteti, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Padasodhammasikkhāpadaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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Dạy đọc: Vị dạy đọc theo câu thì phạm tội pācittiya theo mỗi một câu. Vị 
dạy đọc theo từ thì phạm tội pācittiya theo mỗi một từ. 
 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị dạy đọc 
Pháp theo từng câu thì phạm tội pācittiya. Người chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị dạy đọc Pháp theo từng câu thì phạm tội pācittiya. Người chưa 
tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vị dạy đọc Pháp theo từng 
câu thì phạm tội pācittiya.  
 

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

Trong khi (được) bảo đọc tụng chung, trong khi thực hiện việc học chung, 
vị dạy người (chưa tu lên bậc trên) đọc (bỏ băng) phần đã được học thuộc 
lòng nhiều lần, vị dạy người (chưa tu lên bậc trên) đang đọc sai, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về Pháp theo từng câu là thứ tư. 
 

--ooOoo-- 




