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6. 1. 5. SAHASEYYASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. 
Tena kho pana samayena upāsakā ārāmaṃ āgacchanti dhammasavaṇāya.1 
Dhamme bhāsite therā bhikkhū yathāvihāraṃ gacchanti. Navakā bhikkhū 
tattheva upaṭṭhānasālāyaṃ upāsakehi saddhiṃ muṭṭhassatī asampajānā 
naggā vikūjamānā2 kākacchamānā seyyaṃ kappenti. Upāsakā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā muṭṭhassatī asampajānā 
naggā vikūjamānā kākacchamānā seyyaṃ kappessantī ”ti? Assosuṃ kho 
bhikkhū tesaṃ upāsakānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye 
te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhū anusampannena sahaseyyaṃ kappessantī ”ti?  
 
 
 
 
 

2. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave bhikkhū anupasampannena sahaseyyaṃ kappentī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma te 
bhikkhave moghapurisā anupasampannena sahaseyyaṃ appessanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu anupasampannena sahaseyyaṃ kappeyya pācittiyan 
”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 

3. Atha kho bhagavā āḷaviyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena kosambi 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena kosambi 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati badarikārāme. 
Bhikkhū āyasmantaṃ rāhulaṃ etadavocuṃ: “Bhagavatā āvuso rāhula 
sikkhāpadaṃ paññattaṃ ‘na anupasampannena sahaseyyā kappetabbā ’ti, 
seyyaṃ āvuso rāhula jānāhī ”ti. Atha kho āyasmā rāhulo seyyaṃ alabhamāno 
vaccakuṭiyaṃ3 seyyaṃ kappesi. Atha kho bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ 
paccuṭṭhāya yena vaccakuṭi tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā ukkāsi. 
Āyasmāpi rāhulo ukkāsi. “Ko etthā ”ti? “Ahaṃ bhagavā rāhulo ”ti. “Kissa 
tvaṃ rāhula idha nisinnosī ”ti? Atha kho āyasmā rāhulo bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi.  
 

                                                   
1 dhammassavanāya - Ma, Syā.     
2 vikujjamānā - Syā.      3 vaccakuṭiyā - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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6. 1. 5. ĐIỀU HỌC VỀ NẰM CHUNG CHỖ NGỤ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Āḷavī, nơi tháp thờ 
Aggāḷava. Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ thường đi đến tu viện để nghe Pháp. Khi 
Pháp đã được thuyết giảng, các tỳ khưu trưởng lão đi về trú xá của các vị. Các 
tỳ khưu mới tu cùng với các cư sĩ nằm ngủ ngay tại nơi ấy ở phòng phục vụ; 
các vị bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ. Các cư sĩ 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại nằm ngủ bị 
thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ?” Các tỳ khưu đã nghe 
được các cư sĩ 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 lại nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên?”  
 
 
 
 
 

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 nằm chung chỗ ngụ với người 
chưa tu lên bậc trên, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại ấy lại nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên 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:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

3. Sau đó, khi đã ngự tại thành Āḷavī theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi du hành về phía thành Kosambī. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành Kosambī. Tại nơi đó trong thành Kosambī, đức Thế Tôn ngự ở tu 
viện Badarikā. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Rāhula điều này: - “Này đệ 
Rāhula, điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được nằm chung 
chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên.’ Này đệ Rāhula, hãy tìm chỗ ngủ.” 
Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, đại đức Rāhula đã nằm ngủ ở nhà 
tiêu. Sau đó vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã đi đến 
nhà tiêu, sau khi đi đến đã tằng hắng. Đại đức Rāhula cũng đã tằng hắng lại. 
- “Ai đó vậy?” - “Bạch Thế Tôn, con là Rāhula.” - “Này Rāhula, sau con lại 
nằm ở đây?” Khi ấy, đại đức Rāhula đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave anupasampannena 
dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappetuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu anupasampannena uttariṃ1 dirattatirattaṃ 
sahaseyyaṃ kappeyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Anupasampanno nāma bhikkhuṃ ṭhapetvā avaseso anupasampanno 
nāma.  
 

Uttariṃ dirattatirattan ’ti atirekadirattatirattaṃ.  
 

Sahā ’ti ekato.  
 

Seyyā nāma sabbacchannā sabbaparicchannā yebhuyyenacchannā 
yebhuyyenaparicchannā.  
 

Seyyaṃ kappeyyā ’ti catutthe divase atthaṅgate suriye anupasampanne 
nipanne bhikkhu nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne 
anupasampanno nipajjati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti 
pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjanti, āpatti pācittiyassa.  
 

Anupasampanne anupasampannasaññī uttariṃ dirattatirattaṃ 
sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Anupasampanne vematiko uttariṃ 
dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Anupasampanne 
upasampannasaññī uttariṃ dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ kappeti, āpatti 
pācittiyassa.  
 

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

Anāpatti dve tisso rattiyo vasati, ūnakadvetisso rattiyo vasati, dve rattiyo 
vasitvā tatiyāya rattiyā purāruṇā nikkhamitvā puna vasati, sabba-acchanne 
sabba-aparicchanne,2 yebhuyyena acchanne yebhuyyena aparicchanena, 
anupasampanne nipanne bhikkhu nisīdati, bhikkhu nipanne anupasam-
panno nisīdati, ubho vā nisīdanti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti. 
 

Paṭhamasahaseyyasikkhāpadaṃ pañcamaṃ. 
 

--ooOoo--  

                                                   
1 uttari - Ma, Syā, PTS. 
2 sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syā, PTS. 
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 Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm chung chỗ ngụ 
với người chưa tu lên bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá 
hai ba đêm 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, (các người) còn lại 
gọi là người chưa tu lên bậc trên.  
 

Quá hai ba đêm: là hơn hai hoặc ba đêm.  
 

Với: là cùng chung.  
 

Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn.  
 

Nằm chung chỗ ngụ: vào ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn, khi người 
chưa tu lên bậc trên đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pācittiya. 
Khi vị tỳ khưu đang nằm, người chưa tu lên bậc trên nằm xuống thì phạm tội 
pācittiya. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Sau khi đứng dậy 
rồi (cả hai) lại nằm xuống thì phạm tội pācittiya.  
 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị nằm 
chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pācittiya. Người chưa tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị nằm chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội 
pācittiya. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vị 
nằm chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pācittiya.  
 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
dukkaṭa. 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.  
 

Vị ngụ hai ba đêm, vị ngụ chưa đủ hai ba đêm, sau khi ngụ hai đêm vào 
đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông rồi lại trú ngụ tiếp, trong chỗ không 
được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung quanh toàn bộ, 
trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ không được che kín 
xung quanh phần nhiều, khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm thì vị tỳ 
khưu ngồi, khi vị tỳ khưu đang nằm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi, hoặc 
là cả hai đều ngồi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhất về nằm chung chỗ ngụ là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
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6. 1. 6. DUTIYASAHASEYYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā anuruddho 
kosalesu janapadesu1 sāvatthiṃ gacchanto sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ 
upagañchi.2 Te kho pana samayena tasmiṃ gāmake3 aññatarissā itthiyā 
āvasathāgāraṃ paññattaṃ hoti. Atha kho āyasmā anuruddho yena sā itthī 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ etadavoca: “Sace te bhagini agaru 
vaseyyāma ekarattaṃ āvasathāgāre ”ti. “Vaseyyātha bhante ”ti. Aññopi 
addhikā yena sā itthī tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ 
etadavocuṃ: “Sace te ayye agaru vaseyyāma ekarattaṃ āvasathāgāre ”ti. “Eso 
kho ayyo samaṇo paṭhamaṃ upagato, sace so anujānāti vaseyyāthā ”ti. Atha 
kho te addhikā yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavocuṃ: “Sace te bhante agaru vaseyyāma 
ekarattaṃ āvasathāgare ”ti. “Vaseyyātha āvuso ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Atha kho sā itthī āyasmante anuruddhe sahadassanena paṭibaddhacittā 
ahosi. Atha kho sā itthī yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca: “Ayye bhante imehi 
manussehi ākiṇṇo na phāsu viharissati. Sādhāhaṃ bhante ayyassa 
mañcakaṃ abbhantaraṃ paññāpeyyan ”ti.4 Adhivāsesi kho āyasmā 
anuruddho tuṇhībhāvena. Atha kho sā itthī āyasmato anuruddhassa 
mañcakaṃ abbhantaraṃ paññāpetvā5 alaṅkatapaṭiyattā gandhagandhinī 
yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ 
anuruddhaṃ etadavoca: “Ayyo bhante abhirūpo dassanīyo pāsādiko 
ahañcamhi abhirūpā dassanīyā pāsādikā, sādhāhaṃ bhante ayyassa pajāpati 
bhaveyyan ”ti. Evaṃ vutte āyasmā anuruddho tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho 
―pe― Tatiyampi kho sā itthī āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca: “Ayyo 
bhante abhirūpo dassanīyo pāsādiko, ahañcamhi abhirūpā dassanīyā 
pāsādikā, sādhu bhante ayyo mañceva paṭicchatu,6 sabbañca sāpateyyan ”ti. 
Tatiyampi kho āyasmā anuruddho tuṇhī ahosi.  

                                                   
1 janapade - Ma.   3 gāme - Ma, Syā, PTS.   5 paññapetvā - Ma. 
2 upagacchi - Ma, Syā, PTS. 4 paññapeyyan ti - Ma.  6 sampaṭicchatu - Syā. 
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6. 1. 6. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ NẰM CHUNG CHỖ NGỤ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Anuruddha trong khi đang 
đi đến thành Sāvatthī trong xứ sở Kosala nhằm lúc chiều tối đã ghé lại ngôi 
làng nọ. Vào lúc bấy giờ, ở trong ngôi làng ấy có nhà nghỉ trọ của người đàn 
bà nọ đã được sắp đặt.1 Khi ấy, đại đức Anuruddha đã đi đến gặp người đàn 
bà ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, nếu chị 
không phiền lòng chúng tôi có thể ngụ một đêm ở phước xá.” - “Thưa ngài, 
ngài có thể ngụ.” Những khách lữ hành khác cũng đã đi đến gặp người đàn bà 
ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Thưa bà, nếu bà 
không phiền lòng chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Có ngài Sa-
môn đã đến trước, nếu vị ấy cho phép thì các ông có thể trú lại.” Khi ấy, 
những khách lữ hành ấy đã đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau khi đến đã 
nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, nếu ngài không phiền lòng 
chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Này các đạo hữu, hãy trú lại.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Khi ấy, người đàn bà ấy do sự nhìn thấy đại đức Anuruddha nên đã 
đem lòng say đắm. Sau đó, người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức 
Anuruddha, sau khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa 
ngài, bị quấy rầy bởi những người này ngài sẽ ngụ không được an lạc. Thưa 
ngài, tốt thay tôi có thể sắp đặt cho ngài chiếc giường ở bên trong.” Đại đức 
Anuruddha đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, người đàn bà ấy đã sắp 
đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho đại đức Anuruddha rồi đã khoác 
xiêm y và trang sức, xức hương thơm rồi đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau 
khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay thiếp có thể là vợ của ngài.” Khi được nói như thế, đại đức 
Anuruddha đã im lặng. Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, người 
đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản.” Đến lần thứ ba, đại 
đức Anuruddha đã im lặng.  

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng người đàn bà ấy đã lập nên ngôi nhà trọ ấy để làm phước 
thiện. Khi đi đến ngôi làng ấy, nhiều người biết tin nên đã đến xin trú đêm (VinA. iv, 750). 
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Atha kho sā itthī sāṭakaṃ nikkhipitvā āyasmato anuruddhassa purato 
caṅkamatipi tiṭṭhatipi nisīdatipi seyyampi kappeti. Atha kho āyasmā 
anuruddho indriyāni okkhipitvā taṃ itthiṃ neva olokesi napi ālapi. Atha kho 
sā itthī ‘acchariyaṃ vata bho, abbhūtaṃ vata bho, bahū me manussā 
satenapi sahassenapi pahiṇanti. Ayaṃ pana samaṇo mayā sāmaṃ 
yāciyamāno na icchati mañce va paṭicchituṃ sabbañca sāpateyyan ’ti, 
sāṭakaṃ nivāsetvā āyasmato anuruddhassa pādesu sirasā nipatitvā 
āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca: “Accayo maṃ bhante accagamā 
yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathā-akusalaṃ yāhaṃ evamakāsiṃ, tassā me 
bhante ayyo accayaṃ accayato patigaṇhātu1 āyatiṃ saṃvarāyā ”ti. “Taggha 
taṃ2 bhagini accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathā-akusalaṃ yā 
tvaṃ evamakāsi, yato ca kho tvaṃ bhagini accayaṃ accayato disvā 
yathādhammaṃ paṭikarosi, taṃ te mayaṃ patigaṇhāma. Vuddhi hesā 
bhagini ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ 
paṭikaroti āyatiṃ3 saṃvaraṃ āpajjatī ”ti.  
 
 
 
 
 

4. Atha kho sā itthī tassā rattiyā accayena āyasmantaṃ anuruddhaṃ 
paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā 
āyasmantaṃ anuruddhaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ itthiṃ āyasmā anuruddho 
dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha 
kho sā itthī āyasmatā anuruddhena dhammiyā kathāya sandassitā 
samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavoca: 
“Abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā 
ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, 
andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni dakkhintī ’ti, 
evamevaṃ ayyena anuruddhena anekapariyāyena dhammo pakāsito. 
Esāhaṃ bhante taṃ bhagavantaṃ4 saraṇaṃ gacchāmi dhammañca 
bhikkhusaṅghañca. Upāsikaṃ maṃ ayyo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ 
saraṇaṃ gatan ”ti.  
 
 
 
 
 

5. Atha kho āyasmā anuruddho sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā anuruddho mātugāmena sahaseyyaṃ 
kappassatī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe―  

 
 

                                                   
1 paṭiggaṇhātu - Ma, Syā.   3 āyatiñca - Ma, PTS, Sīmu.  
2 taggha tvaṃ - Ma, Sīmu; iṅgha taṃ - Syā. 4 esāhaṃ bhante bhagavantaṃ - Sīmu. 
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Sau đó, người đàn bà ấy đã cởi ra tấm áo choàng và đi qua đi lại phía 
trước đại đức Anuruddha, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống. Khi 
ấy, đại đức Anuruddha đã thu thúc các giác quan, cũng không nhìn người 
đàn bà ấy và cũng không nói. Khi ấy, người đàn bà ấy (nghĩ rằng): “Ngài thật 
là kỳ diệu! Ngài thật là phi thường! Nhiều người bỏ ra cả trăm cả ngàn vì ta, 
thế mà khi được đích thân ta van xin vị Sa-môn này lại không chịu chấp nhận 
ta đây và tất cả tài sản,” rồi đã quấn lại tấm áo choàng, đê đầu ở hai chân của 
đại đức Anuruddha và đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, 
tội lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê muội, như 
là không có đạo đức nên con đã hành động như thế. Thưa ngài, đối với con 
đây xin ngài đại đức ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương 
lai.” - “Này chị gái, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy cô khiến cô như là 
ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên cô đã hành động như 
thế. Và này chị gái, chính từ việc đó cô đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi 
đúng theo Pháp, nay chúng tôi ghi nhận điều ấy cho cô. Này chị gái, chính 
điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc Thánh: ‘Người nào sau khi thấy 
được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa 
trong tương lai.’” 
 
 
 
 
 

4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người đàn bà ấy đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý đại đức Anuruddha với thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đại đức Anuruddha đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, người 
đàn bà ấy đã ngồi xuống ở một bên. Đại đức Anuruddha đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi 
một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Anuruddha chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, 
người đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, thật là 
tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống như người có thể lật 
ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, 
đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những người có mắt sẽ nhìn 
thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế Pháp đã được ngài đại đức 
Anuruddha giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Thưa ngài, con đây xin quy y 
đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội chúng tỳ khưu. Xin ngài đại đức chấp 
nhận con là nữ cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.”  
 
 
 
 
 

5. Sau đó, đại đức Anuruddha đã đi đến thành Sāvatthī và kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Anuruddha lại nằm chung chỗ ngụ 
với người nữ?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)―  
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“Saccaṃ kira tvaṃ anuruddha mātugāmena sahaseyyaṃ kappesī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ anuruddha mātugāmena sahaseyyaṃ kappessasi? Netaṃ anuruddha 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu mātugāmena sahaseyyaṃ kappeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

6. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Mātugāmo nāma manussitthī, na yakkhī, na petī, na tiracchānagatā, 
antamaso tadahujātāpi dārikā pageva mahattarī.1  
 

Sahā ’ti ekato.  
 

Seyyā nāma sabbacchannā sabbaparicchannā, yebhuyyenacchannā 
yebhuyyena paricchannā.  
 

Seyyaṃ kappeyyā ’ti atthaṅgate suriye mātugāme nipanne bhikkhu 
nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne mātugāmo nipajjati, āpatti 
pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ 
nipajjanti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Mātugāme mātugāmasaññī sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. 
Mātugāme vematiko sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme 
amātugāmasaññī sahaseyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Upaḍḍhachanne upaḍḍhaparicchanne, āpatti dukkaṭassa. Yakkhiyā vā 
petiyā vā paṇḍakena vā tiracchānagatitthiyā vā sahaseyyaṃ kappeti, āpatti 
dukkaṭassa. Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāma 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.  
 

Anāpatti sabba-acchanne sabba-aparicchanne,2 yebhuyyena acchanne 
yebhuyyena aparicchanne, mātugāme nipanne bhikkhu nisīdati, bhikkhu 
nipanne mātugāmo nisīdati, ubho vā nisīdanti, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyasahaseyyasikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
                                                   
1 mahantatarī - Syā. 
2 sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syā, PTS. 
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- “Này Anuruddha, nghe nói ngươi nằm chung chỗ ngụ với người nữ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này Anuruddha, vì sao ngươi lại nằm chung chỗ 
ngụ với người nữ vậy? Này Anuruddha, 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 nằm chung chỗ ngụ với người nữ thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

6. 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 nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão.  
 

Với: là cùng chung.  
 

Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn. 
 

Nằm chung chỗ ngụ: là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang nằm vị 
tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Khi vị tỳ khưu đang nằm, người 
nữ nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội 
pācittiya. Sau khi đứng dậy rồi (cả hai) lại nằm xuống thì phạm tội pācittiya.  
 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pācittiya. Người nữ, có sự hoài nghi, vị nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pācittiya. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị nằm chung chỗ 
ngụ thì phạm tội pācittiya.  
 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa, phạm tội 
dukkaṭa. Vị nằm chung chỗ ngụ với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với 
người vô căn, hoặc với thú cái thì phạm tội dukkaṭa. Không phải là người nữ, 
(lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkaṭa. Không phải là người nữ, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là người nữ, nhận biết không phải 
là người nữ thì vô tội. 
 

Trong chỗ không được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín 
xung quanh toàn bộ, trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ 
không được che kín xung quanh phần nhiều, trong khi người nữ đang nằm 
thì vị tỳ khưu ngồi, trong khi vị tỳ khưu đang nằm thì người nữ ngồi, hoặc cả 
hai đều ngồi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhì về nằm chung chỗ ngụ là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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6. 1. 7. DHAMMADESANĀSIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ virati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī 
sāvatthiyaṃ kulūpago hoti. Bahukāni kulāni upasaṅkamati. Atha kho 
āyasmā udāyī pubbanhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya 
yenaññataraṃ kulaṃ tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena gharaṇī 
nivesanadvāre nisinnā hoti. Gharasuṇhā āvasathadvāre nisinnā hoti. Atha 
kho āyasmā udāyī yena gharaṇī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā gharaṇiyā 
upakaṇṇake dhammaṃ deseti.1 Atha kho gharasuṇāya etadahosi: “Kinnu 
kho so samaṇo sassuyā jāro udāhu obhāsatī ”ti?  
 
 
 
 
 
 

2. Atha kho āyasmā udāyī gharaṇiyā upakaṇṇake dhammaṃ desetvā yena 
gharasuṇhā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā gharasuṇhāya upakaṇṇake 
dhammaṃ deseti. Atha kho gharaṇiyā etadahosi: “Kinnu kho so samaṇo 
gharasuṇhāya jāro udāhu obhāsatī ”ti?  
 
 
 
 
 
 

3. Atha kho āyasmā udāyī gharasuṇhāya upakaṇṇake dhammaṃ desetvā 
pakkāmi. Atha kho gharaṇī gharasuṇhaṃ etadavoca: “He je, kiṃ te so2 
samaṇo avocā ”ti? “Dhammaṃ me ayyo desesi. Ayyāya pana kiṃ avocā ”ti? 
“Mayhampi dhammaṃ desesī ”ti. Tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma ayyo udāyī upakaṇṇake dhammaṃ desessati? Nanu nāma 
vissaṭṭhena vivaṭena3 dhammo desetabbo ”ti?  
 
 
 
 
 
 

4. Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ itthīnaṃ ujjhāyantīnaṃ khīyantīnaṃ 
vipācentīnaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā udāyī mātugāmassa dhammaṃ desessatī ”ti? Atha 
kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ 
udāyi mātugāmassa dhammaṃ desesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

                                                   
1 desesi - Ma, Syā, PTS.   2 eso - Ma, PTS.   3 vivaṭena asaṃvutena - Sīmu. 
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6. 1. 7. ĐIỀU HỌC VỀ THUYẾT PHÁP: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Sāvatthī. Khi ấy vào buổi sáng, 
đại đức Udāyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bấy giờ, bà 
chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngồi ở cửa phòng 
trong. Khi ấy, đại đức Udāyi đã đi đến gặp bà chủ nhà, sau khi đến đã thuyết 
Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này: 
“Vị Sa-môn ấy là tình nhân của mẹ chồng hay là đang tán tỉnh?”  
 
 
 
 
 
 
 

2. Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà, đại đức 
Udāyi đã đi đến gặp cô con dâu, sau khi đến đã thuyết Pháp thầm thì bên tai 
của cô con dâu. Khi ấy, bà chủ nhà đã khởi ý điều này: “Vị Sa-môn ấy là tình 
nhân của con dâu hay là đang tán tỉnh?”  
 
 
 
 
 
 
 

3. Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, đại đức 
Udāyi đã ra đi. Khi ấy, bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này: - “Này con, 
vị Sa-môn ấy đã nói gì với con vậy?” - “Thưa mẹ, vị ấy đã thuyết Pháp cho 
con. Vậy đã nói gì với mẹ?” - “Cũng đã thuyết Pháp cho mẹ.” Hai người nữ ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao đại đức Udāyi lại thuyết Pháp 
thầm thì bên tai, không lẽ Pháp không nên được thuyết giảng công khai và 
minh bạch?”  
 
 
 
 
 
 
 

4. Các tỳ khưu đã nghe được các người nữ 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 đại đức Udāyi lại thuyết Pháp đến người nữ?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này Udāyi, 
nghe nói ngươi thuyết Pháp đến người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa 
mātugāmassa dhammaṃ desessasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu mātugāmassa dhammaṃ deseyya pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 

5. Tena kho pana samayena upāsikā bhikkhū passitvā etadavocuṃ: 
“Iṅghayyā1 dhammaṃ desethā ”ti. “Na bhagini kappati mātugāmassa 
dhammaṃ desetun”ti. “Iṅghayyā chappañcavācāhi dhammaṃ desetha, 
sakkā ettakenapi aññātun ”ti.2 “Na bhagini kappati mātugāmassa dhammaṃ 
desetun ”ti kukkuccāyantā na desesuṃ. Upāsikāyo3 ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā amhehi yāciyamānā dhammaṃ na 
desessantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ upāsikānaṃ ujjhāyantīnaṃ 
khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave mātugāmassa 
chappañcavācāhi dhammaṃ desetuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ 
deseyya pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 

6. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā anuññātaṃ 
mātugāmassa chappañcavācāhi4 dhammaṃ desetun ’ti, te aviññuṃ 
purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi 
dhammaṃ desenti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū aviññuṃ purisaviggahaṃ 
upanisīdāpetvā mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ 
desessantī ”ti?  
 

                                                   
1 iṅghāyyā - Ma; iṅgha ayyā - Syā. 
2 sakkā ettakenapi dhammo aññātun ti - Ma, Syā, PTS. 
3 upāsikā - Ma, Syā, PTS.  4 mātugāmassa uttariṃ chappañcāvācāhi - Sīmu 1, Sīmu 2. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2             Phẩm Nói Dối - Điều Pācittiya 07 
 

 69

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại thuyết Pháp đến người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đến người nữ thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

5. Vào lúc bấy giờ, các nữ cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu đã nói điều 
này: - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp.” - “Này các chị gái, không được 
phép thuyết Pháp đến người nữ.” - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp 
năm sáu câu thôi, có thể biết được chỉ với chừng ấy.” - “Này các chị gái, 
không được phép thuyết Pháp đến người nữ.” Rồi trong khi ngần ngại, các vị 
đã không thuyết. Các nữ cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các ngài đại đức khi được chúng tôi thỉnh cầu lại không thuyết Pháp?” Các tỳ 
khưu đã nghe được các nữ cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 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 đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thuyết Pháp năm sáu câu đến người nữ. Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đến người nữ hơn năm sáu câu thì phạm 
tội pācittiya.”  
 
 

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

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cho phép thuyết Pháp năm sáu câu đến người nữ.” Các vị ấy sau khi bảo 
người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm 
sáu câu. 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 bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu?”  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo       Musāvādavaggo - Pāc. 6. 1. 7. 
 

 70

Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā 
mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ desethā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā aviññuṃ purisaviggahaṃ upanisīdāpetvā mātugāmassa 
uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ desessatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu mātugāmassa uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ 
deseyya aññatra viññunā purisaviggahena pācittiyan ”ti.  
 
 

8. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Mātugāmo nāma manussitthī na yakkhī na petī na tiracchānagatā viññū 
paṭibalā hoti subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.  
 
 

Uttariṃ chappañcavācāhī ’ti atirekachappañcavācāhi.  
 
 

Dhammo nāma buddhabhāsito sāvakabhāsito isibhāsito devabhāsito 
atthūpasaṃhito dhammūpasaṃhito.  
 
 

Deseyyā ’ti padena deseti pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya 
deseti akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.  
 
 

Aññatra viññunā purisaviggahenā ’ti ṭhapetvā viññuṃ 
purisaviggahaṃ.  
 
 

Viññū nāma purisaviggaho paṭibalo hoti subhāsitadubbhāsitaṃ 
duṭṭhallāduṭṭhalluṃ ājānituṃ.  
 
 

Mātugāme mātugāmasaññī uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ deseti 
aññatra viññunā purisaviggahena, āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko 
uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ deseti aññatra viññunā 
purisaviggahena, āpatti pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī uttariṃ 
chappañcavācāhi dhammaṃ deseti aññatra viññunā purisaviggahena, āpatti 
pācittiyassa.  
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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 bảo người nam không trí suy xét 
ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu, 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 bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu 
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 thuyết Pháp đến người nữ hơn năm sáu câu ngoại trừ 
có người nam có trí suy xét thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

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

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục.  
 

Hơn năm sáu câu: là vượt quá năm sáu câu.1  
 

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.  
 

Thuyết: vị thuyết theo câu thì phạm tội pācittiya theo mỗi một câu. Vị 
thuyết theo từ thì phạm tội pācittiya theo mỗi một từ.  
 

Ngoại trừ có người nam có trí suy xét: trừ ra có người nam có trí 
suy xét.  
 

Người nam có trí suy xét nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục.  

 
 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì 
phạm tội pācittiya ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ, có sự 
hoài nghi, vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội pācittiya ngoại trừ 
có người nam có trí suy xét. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, 
vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có người 
nam có trí suy xét.  

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích về chữ “vācā-câu” là “eko gāthāpādo-một câu của bài kệ” 
(VinA. iv, 751). Và một câu của bài kệ thông thường có ít nhất là 8 âm (ND). 
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Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakassa vā tiracchānagatamanussa-
viggahitthiyā vā uttariṃ chappañcavācāhi dhammaṃ deseti aññatra viññunā 
purisaviggahena, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme 
amātugāmasaññī, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti viññunā purisaviggahena chappañcavācāhi dhammaṃ deseti, 
ūnakachappañcavācāhi dhammaṃ deseti, uṭṭhahitvā puna nisīditvā deseti, 
mātugāmo uṭṭhahitvā puna nisīdati tasmiṃ deseti, aññassa mātugāmassa 
deseti, pañhaṃ pucchati, pañhaṃ puṭṭho katheti, aññassatthāya bhaṇantaṃ 
mātugāmo suṇāti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Dhammadesanāsikkhāpadaṃ sattamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
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Vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu đến nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người 
vô căn, hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội dukkaṭa ngoại trừ có 
người nam có trí suy xét. Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, 
phạm tội dukkaṭa. Kkhông phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô 
tội.  
 
 

Vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu có người nam có trí suy xét, vị thuyết 
Pháp chưa tới năm sáu câu, vị sau khi đứng dậy ngồi xuống lại rồi thuyết 
Pháp, vị thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống lại, vị thuyết đến 
người nữ khác,1 vị hỏi câu hỏi, vị trả lời khi được hỏi câu hỏi, trong khi đang 
thuyết vì lợi ích của người nam khác thì người nữ lắng nghe, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về thuyết Pháp là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Về điểm này, Chú Giải có ghi là sau khi thuyết đến người nữ này chưa đến năm sáu câu, vị 
ấy chuyển sang thuyết đến người nữ khác. Theo cách ấy, trong một tư thế ngồi vị ấy có thể 
thuyết đến 100.000 người nữ (VinA. iv, 751). 




