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6. 7. SAPPĀṆAKAVAGGO 
 

6. 7. 1. SAÑCICCAPĀṆASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī issāso hoti. 
Kākā cassa amanāpā honti. So kāke vijjhitvā vijjhitvā sīsaṃ chinditvā sūle 
paṭipāṭiyā ṭhapesi. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kenime āvuso kākā jīvitā 
voropitā ”ti? “Mayā āvuso amanāpā me kākā ”ti.  
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma udāyī sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropesatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira tvaṃ udāyi sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropesīti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa 
sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropessasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropeyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Sañciccā ’ti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā vitikkamo.  
 

Pāṇo nāma tiracchānagatapāṇo vuccati.  
 

Jīvitā voropeyyā ’ti jīvitindriyaṃ upacchindati uparodheti santatiṃ 
vikopeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Pāṇe pāṇasaññī jīvitā voropeti, āpatti pācittiyassa. Pāṇe vematiko jīvitā 
voropeti, āpatti dukkaṭassa. Pāṇe appāṇasaññī jīvitā voropeti,1 anāpatti.  
 

4. Appāṇe pāṇasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appāṇe vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Appāṇe appāṇasaññī, anāpatti.  
 

5. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, na maraṇādhippāyassa, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Sañciccapāṇasikkhāpadaṃ2 paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 jīvitā veropeti - PTS natthi.     2 sañciccasikkhāpadaṃ - Ma. 
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6. 7. PHẨM CÓ SINH VẬT: 
 

6. 7. 1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC CỐ Ý (GIẾT) SINH VẬT:  
 

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 cung thủ. Và các 
con quạ làm vị ấy không vui. Vị ấy sau khi lần lượt bắn trúng các con quạ rồi 
đã chặt đầu và cắm thành xâu ở cây cọc nhọn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này đại đức, ai đã đoạt lấy mạng sống các con quạ này vậy?” - “Này các đại 
đức, chính tôi. Các con quạ làm tôi không vui.”  
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật?” 
―(như trên)― “Này Udāyi, nghe nói ngươi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cố ý đoạt lấy mạng 
sống sinh vật 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 cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật 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. 
 

Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định.  
 

Sinh vật nghĩa là đề cập đến sinh vật là loài thú.  
 

Đoạt lấy mạng sống: vị cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại 
sự tiếp nối thì phạm tội pācittiya.  
 

Sinh vật, nhận biết là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
pācittiya. Sinh vật, có sự hoài nghi, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
dukkaṭa. Sinh vật, (lầm) tưởng không phải là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống 
thì vô tội.  
 

4. Không phải là sinh vật, (lầm) tưởng là sinh vật, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
sinh vật, nhận biết không phải là sinh vật thì vô tội. 
 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị không có ý định gây tử 
vong, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc cố ý (giết) sinh vật là thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
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6. 7. 2. SAPPĀṆAKASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjanti.  
 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjissantī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ 
paribhuñjathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ 
paribhuñjissatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjeyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti. Sappāṇakan ’ti 
jānanto paribhogena marissantī ’ti jānanto paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. 
 
 

Sappāṇake sappāṇakasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Sappāṇake 
vematiko paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa. Sappāṇake appāṇakasaññī 
paribhuñjati, anāpatti.  
 
 

Appāṇake sappāṇakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appāṇake vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Appāṇake appāṇakasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti ‘appāṇakan ’ti jānanto,1 ‘paribhogena na marissantī ’ti jānanto 
paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Sappāṇakasikkhāpadaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 anāpatti sappāṇakan ti ajānanto, appāṇakan ti jānanto - Ma, Syā, PTS. 
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6. 7. 2. ĐIỀU HỌC VỀ (NƯỚC) CÓ SINH VẬT:  
 

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 trong khi 
biết nước có sinh vật vẫn sử dụng.  
 
 

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 trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn sử dụng?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng, 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 trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng 
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 trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng thì phạm 
tội pācittiya.”  
 
 

2. 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. 
 
 

Biết nghĩa là tự mình biết hoặc những người khác thông báo cho vị ấy. 
Trong khi biết rằng: ‘Có sinh vật,’ trong khi biết rằng: ‘Chúng sẽ bị chết do 
việc sử dụng,’ vị sử dụng thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị sử dụng thì phạm tội pācittiya. Có 
sinh vật, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội dukkaṭa. Có sinh vật, (lầm) 
tưởng là không có sinh vật, vị sử dụng thì vô tội.  
 
 

Không có sinh vật, (lầm) tưởng là có sinh vật, phạm tội dukkaṭa. Không 
có sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không có sinh vật, nhận biết 
là không có sinh vật thì vô tội. 
 
 

Trong khi biết rằng: ‘Không có sinh vật,’ trong khi biết rằng: ‘Chúng sẽ 
không bị chết do việc sử dụng’ rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 
 

Điều học về (nước) có sinh vật là thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
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6. 7. 3. UKKOṬANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭenti: 
“Akataṃ kammaṃ dukkataṃ kammaṃ puna kātabbaṃ kammaṃ anihataṃ 
dunnihataṃ puna nihanitabban ”ti.  
 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ 
punakammāya ukkoṭessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭethā ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tumhe moghapurisā jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ 
punakammāya ukkoṭessatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ yathādhammaṃ nihatādhikaraṇaṃ 
punakammāya ukkoṭeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.  
 
 

Yathādhammaṃ nāma dhammena vinayena satthusāsanena kataṃ, 
etaṃ yathādhammaṃ nāma.  
 
 

Adhikaraṇaṃ nāma cattāri adhikaraṇāni: vivādādhikaraṇaṃ 
anuvādādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ.  
 
 

Punakammāya ukkoṭeyyā ’ti ‘akataṃ kammaṃ dukkataṃ kammaṃ 
puna kātabbaṃ kammaṃ anihataṃ dunnihataṃ puna nihanitabban ’ti 
jānanto1 ukkoṭeti, āpatti pācittiyassa.  
 

                                                   
1 jānanto - Sīhala adhikaṃ. 
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6. 7. 3. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC KHƠI LẠI:  
 

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 trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần nữa (nói rằng): - “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
thực hiện sai nên được thực hiện lại, hành sự chưa được giải quyết, đã được 
giải quyết sai nên được giải quyết lại. 
 
 

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 trong khi biết sự tranh tụng 
đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sự tranh 
tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, 
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 trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần 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:  
 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng 
theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

2. 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. 
 
 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 
 
 

Đúng theo pháp nghĩa là được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư; việc này gọi là đúng theo pháp. 
 
 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 
 
 

Khơi lại để làm hành sự lần nữa: vị khơi lại (nói rằng): “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai nên được thực hiện lại, 
hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết sai nên được giải quyết lại” 
thì phạm tội pācittiya. 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo                  Sappāṇakavaggo - Pāc. 6. 7. 4. 
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Dhammakammaṃ dhammakammasaññī ukkoṭeti, āpatti pācittiyassa. 
Dhammakamme vematiko ukkoṭeti, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññī ukkoṭeti, anāpatti.  
 
 
 

Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme 
adhammakammasaññī, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti ‘adhammena vā vaggena vā na kammārahassa vā kammaṃ 
katan ’ti jānanto ukkoṭeti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Ukkoṭanasikkhāpadaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 7. 4. DUṬṬHULLASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto sañcetanikaṃ sukkhavisaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā bhātuno 
saddhivihārikassa bhikkhuno ārocesi: “Ahaṃ āvuso sañcetanikaṃ 
sukkavisaṭṭhiṃ āpattiṃ āpanno, mā kassaci ārocehī ”ti. Tena kho pana 
samayena aññataro bhikkhu sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā 
saṅghaṃ tassā āpattiyā parivāsaṃ yāci. Tassa saṅgho tassā āpattiyā 
parivāsaṃ adāsi. So parivasanto taṃ bhikkhuṃ passitvā etadavoca: “Ahaṃ 
āvuso sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā saṅghaṃ tassā 
āpattiyā parivāsaṃ yāciṃ. Tassa me saṅgho tassā āpattiyā parivāsaṃ adāsi 
sohaṃ parivasāmi. Vediyāmahaṃ1 āvuso vediyatī ’ti maṃ āyasmā dhāretū 
”ti.  
 
 

2. “Kinnu kho āvuso yo aññopi imaṃ āpattiṃ āpajjati sopi evaṃ karotī 
”ti? “Evamāvuso ”ti. “Ayaṃ āvuso āyasmā upanando sakyaputto 
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ āpattiṃ āpajjitvā, so me ārocesi: ‘Mā kassaci 
ārocehī ’”ti. “Kiṃ pana tvaṃ āvuso paṭicchādesī ”ti? “Evamāvuso ”ti. Atha 
kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā 
―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti:  

                                                   
1 vedayāmahaṃ - Syā. 
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Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị khơi lại thì phạm 
tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị khơi lại thì phạm tội 
dukkaṭa. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị khơi lại thì 
vô tội.  
 
 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkaṭa. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 
 
 

Vị khơi lại trong khi biết rằng: ‘Hành sự đã được thực hiện hoặc là sai 
pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không đáng bị hành sự,’ vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 
 

Điều học về việc khơi lại là thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 7. 4. ĐIỀU HỌC VỀ TỘI XẤU XA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thông báo đến vị 
tỳ khưu là đệ tử của người anh rằng: - “Này đại đức, tôi đã vi phạm tội làm 
xuất ra tinh dịch có sự cố ý. Chớ thông báo cho bất cứ ai.” Vào lúc bấy giờ, có 
vị tỳ khưu nọ sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã cầu xin 
hội chúng hành phạt parivāsa của tội ấy. Hội chúng đã ban cho hành phạt 
parivāsa của tội ấy đến vị ấy. Trong lúc thực hành parivāsa, vị nọ sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Này đại đức, sau khi vi phạm tội 
làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý tôi đã cầu xin hội chúng hành phạt parivāsa 
của tội ấy. Hội chúng đã ban hành phạt parivāsa của tội ấy đến tôi đây. Tôi 
đây đang thực hành parivāsa. Này đại đức, tôi xin trình báo. Đại đức hãy ghi 
nhận về tôi là: ‘Vị có trình báo.’” 
 
 
 

2. - “Này đại đức, vị nào khác vi phạm tội này, có phải vị ấy cũng làm như 
vầy?” - “Này đại đức, đúng vậy.” - “Này đại đức, đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya này sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý, vị ấy đã 
thông báo đến tôi rằng: ‘Chớ thông báo cho bất cứ ai.’” - “Này đại đức, có 
phải đại đức đã che giấu?” - “Này đại đức, đúng vậy.” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã 
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:  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo                  Sappāṇakavaggo - Pāc. 6. 7. 4. 
 

 344

“Kathaṃ hi nāma bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādessatī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ paṭicchādesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ paṭicchādessasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādeyya 

pācittiyan ”ti.  

 
3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Bhikkhussā ’ti aññassa bhikkhussa.  

 
Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.  

 
Duṭṭhullā nāma āpatti cattāri ca pārājikāni terasa ca saṅghādisesā.  

 
Paṭicchādeyyā ’ti ‘imaṃ jānitvā coressanti sāressanti khuṃsessanti 

vambhessanti maṅkukarissanti nārocessāmī ’ti dhuraṃ nikkhittamatte, 
āpatti pācittiyassa.  
 

Duṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī paṭicchādeti, āpatti pācittiyassa. 
Duṭṭhullāya āpattiyā vematiko paṭicchādeti, āpatti dukkaṭassa. Duṭṭhullāya 
āpattiyā aduṭṭhullāpattisaññī paṭicchādeti, āpatti dukkaṭassa.  
 

Aduṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādeti, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannassa duṭṭhullaṃ vā aduṭṭhullaṃ vā ajjhācāraṃ paṭicchādeti, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Aduṭṭhullāya āpattiyā duṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Aduṭṭhullāya āpattiyā vematiko, āpatti dukkaṭassa. Aduṭṭhullāya āpattiyā 
aduṭṭhullāpattisaññī, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā 
bhavissatī ’ti nāroceti, saṅghabhedo vā saṅgharāji vā bhavissatī ’ti nāroceti, 
ayaṃ kakkhalo pharuso jīvitantarāyaṃ vā brahmacariyantarāyaṃ vā 
karissatī ’ti nāroceti, aññe patirūpe bhikkhū apassanto nāroceti, 
nacchādetukāmo nāroceti, paññāyissati sakena kammenā ’ti nāroceti, 
ummattakassa, ādikammikakassā ”ti.  
 

Duṭṭhullasikkhāpadaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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- “Vì sao vị tỳ khưu trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu?” 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ 
khưu vẫn che giấu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu 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 trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu 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. 
 

Của vị tỳ khưu nghĩa là của vị tỳ khưu khác.  
 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 
 

Tội xấu xa nghĩa là bốn tội pārājika và mười ba tội saṅghādisesa. 
 

Che giấu: Vị (nghĩ rằng): “Sau khi biết được điều này, các vị sẽ quở 
trách, các vị sẽ nhắc nhở, các vị sẽ rầy la, các vị sẽ chê bai, các vị sẽ làm cho 
xấu hổ; ta sẽ không thông báo,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pācittiya. 
 

Tội xấu xa, nhận biết là tội xấu xa, vị che giấu thì phạm tội pācittiya. Tội 
xấu xa, có sự hoài nghi, vị che giấu thì phạm tội dukkaṭa. Tội xấu xa, (lầm) 
tưởng là tội không xấu xa, vị che giấu thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị che giấu tội không xấu xa thì phạm tội dukkaṭa. Vị che giấu sự vi phạm 
xấu xa hoặc không xấu xa của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkaṭa. Tội không xấu xa, (lầm) tưởng là tội xấu xa, phạm tội dukkaṭa. Tội 
không xấu xa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Tội không xấu xa, nhận 
biết là tội không xấu xa, phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi không thông báo, vị (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự chia 
rẽ hội chúng hoặc là sự bất đồng trong hội chúng’ rồi không thông báo, vị 
(nghĩ rằng): ‘Vị này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống hoặc 
nguy hiểm đến Phạm hạnh’ rồi không thông báo, trong khi không nhìn thấy 
các tỳ khưu thích hợp khác rồi không thông báo, vị không có ý định che giấu 
rồi không thông báo, vị (nghĩ rằng): ‘Sẽ được nhận biết do hành động của 
chính vị ấy’ rồi không thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về tội xấu xa là thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
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6. 7. 5. ŪNAVĪSATIVASSASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe. Tena kho pana samayena rājagahe sattarasavaggiyā dārakā sahāyakā 
honti. Upālidārako tesaṃ pāmokkho1 hoti. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ2 
etadahosi: “Kena nu kho upāyena upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya 
na ca kilameyyā ”ti? Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: “Sace kho 
upāli lekhaṃ sikkheyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca 
jīveyya na ca kilameyyā ”ti. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: 
“Sace kho upāli lekhaṃ sikkhissati, aṅguliyo dukkhā bhavissanti. Sace kho 
upāli gaṇanaṃ sikkheyya evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca 
jīveyya na ca kilameyyā ”ti. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: 
“Sace kho upāli gaṇanaṃ sikkhissati urassa dukkho bhavissati. Sace kho 
upāli rūpaṃ sikkheyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya 
na ca kilameyyā ”ti. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: “Sace kho 
upāli rūpaṃ sikkhissati akkhinī dukkhā3 bhavissanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ime kho samaṇā sakyaputtiyā sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni 
bhuñjitvā nivātesu sayanesu sayanti. Sace kho upāli samaṇesu 
sakyaputtiyesu pabbajeyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca 
jīveyya na ca kilameyyā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assosi kho upālidārako mātāpitunnaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. Atha kho 
upāli dārako yena te dārakā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te dārake 
etadavoca: “Etha mayaṃ ayyā samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajissāmā ”ti. 
“Sace kho tvaṃ ayya pabbajissasi, evaṃ mayampi pabbajissāmā ”ti.  

                                                   
1 pamukho - Syā.      3 akkhīni dukkhā - Ma, PTS;  
2 mātāpitūnaṃ - Ma, Syā.       akkhīnissa dukkhāni - Syā 
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6. 7. 5. ĐIỀU HỌC VỀ NGƯỜI KÉM HAI MƯƠI TUỔI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rājagaha có nhóm 
mười bảy thiếu niên là bạn bè. Thiếu niên Upāli là thủ lãnh của chúng. Khi 
ấy, cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Có phương cách gì để sau khi 
chúng ta từ trần, Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc?” Rồi cha 
mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli có thể học chữ viết, như thế sau 
khi chúng ta từ trần Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi 
cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli học chữ viết thì các ngón tay 
sẽ bị đau.” Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli có thể học 
tính toán, như thế sau khi chúng ta từ trần Upāli có thể sống thoải mái và 
không bị cực nhọc.” Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli học 
tính toán thì ngực sẽ bị đau. Nếu Upāli có thể học hội họa, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi cha 
mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli học hội họa thì các con mắt sẽ 
bị đau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành 
thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ trên những cái giường 
kín gió, nếu Upāli có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiếu niên Upāli đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi này của cha mẹ. 
Sau đó, thiếu niên Upāli đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến đã 
nói với những thiếu niên ấy điều này: - “Này các bạn, hãy đến, chúng ta sẽ 
xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử.” - “Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế 
chúng tôi cũng sẽ xuất gia.”  
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3. Atha kho te dārakā ekamekassa mātāpitaro upasaṅkamitvā 
etadavocuṃ: “Anujānātha maṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Atha 
kho tesaṃ dārakānaṃ mātāpitaro ‘sabbepi me dārakā samānacchandā 
kalyāṇādhippāyā ’ti anujāniṃsu. Te bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ 
yāciṃsu. Te bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Te rattiyā 
paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya rodanti: “Yāguṃ detha bhattaṃ detha, 
khādanīyaṃ dethā ”ti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Āgametha āvuso yāva 
vibhāyati.1 Sace yāgu bhavissati pavissatha, sace bhattaṃ bhavissati 
bhuñjissatha, sace khādanīyaṃ bhavissati khādissatha. No ce bhavisati 
yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā piṇḍāya caritvā bhuñjissathā ”ti. 
Evampi kho te bhikkhū bhikkhūhi vuccamānā rodanteva:2 “Yāguṃ detha, 
bhattaṃ detha, khādanīyaṃ dethā ”ti. Senāsanaṃ ūhadantipi ummihantipi. 
Assosi kho bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya dārakasaddaṃ 
sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Kinnu kho so ānanda 
dārakasaddo ”ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi.  
 
 
 
 
 
 

4. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū 
jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma te bhikkhave 
moghapurisā jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādessanti? 
Ūnavīsati vasso bhikkhave puggalo akkhamo hoti sītassa uṇhassa 
jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ3 
duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannānaṃ sāririkānaṃ 
vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ4 kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ 
amanāpānaṃ pāṇaharāṇaṃ anadhivāsakajātiko hoti. Vīsativasso ca5 kho 
bhikkhave puggalo khamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya 
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ3 duruttānaṃ durāgatānaṃ 
vacanapathānaṃ uppannānaṃ sāririkānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ 
tippānaṃ4 kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharāṇaṃ 
adhivāsakajātiko hoti. Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādeyya, 
so ca puggalo anupasampanno te ca bhikkhū gārayhā, idaṃ tasmiṃ 
pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 yāva ratti vibhāyati - Ma, Syā, PTS.    3 vātātapasarīsapa - Machasaṃ sabbattha. 
2 rodantiyeva - Ma, Syā, PTS.        4 tibbānaṃ - Ma, Syā, PTS.          5 vīsativasso va - Ma. 
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3. Sau đó, những thiếu niên ấy đã đi đến gặp cha mẹ của từng người một 
và đã nói điều này: - “Hãy cho phép chúng con rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy (nghĩ rằng): “Tất cả những đứa 
trẻ này có cùng ước muốn, có ý định tốt đẹp” rồi đã chấp thuận. Chúng đã đi 
đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho chúng xuất gia 
và đã cho tu lên bậc trên. Các vị ấy, vào lúc hừng sáng của đêm, sau khi thức 
dậy khóc lóc rằng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai.” Các 
tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời sáng. nếu có 
cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có bữa ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu có vật để nhai 
thì các đệ sẽ nhai; còn nếu cháo, hoặc bữa ăn, hoặc vật để nhai không có, thì 
các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.” Mặc dầu được các tỳ khưu nói như thế, các 
tỳ khưu (thiếu niên) ấy cũng vẫn khóc lóc rằng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa 
ăn, hãy cho vật để nhai.” Rồi đã tiêu tiểu ở chỗ nằm ngồi. Đức Thế Tôn sau 
khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đã nghe được tiếng của các đứa trẻ, 
sau khi nghe đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, tiếng của các đứa 
trẻ ấy là gì vậy?” Khi ấy, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại rồi đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho 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 
trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc trên vậy? Này 
các tỳ khưu, người chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng đối 
với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng 
không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và 
này các tỳ khưu, người đã được hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 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 trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu 
lên bậc trên thì người ấy chưa được tu lên bậc trên và các vị tỳ khưu ấy bị 
chê trách; đây là tội pācittiya trong trường hợp ấy.”  
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5. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.  

 
Ūnavīsativasso nāma appattavīsativasso.  

 
Upasampādessāmī ’ti gaṇaṃ vā ācariyaṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā 

pariyesati sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ, 
dvīhi kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyassa āpatti 
pācittiyassa, gaṇassa ca ācariyassa ca, āpatti dukkaṭassa.  

 
Ūnavīsativasse ūnavīsativassasaññī upasampādeti, āpatti pācittiyassa. 

Ūnavīsativasse vematiko upasampādeti, āpatti dukkaṭassa. Ūnavīsativasse 
paripuṇṇa vīsativassasaññī upasampādeti, anāpatti.  

 
Paripuṇṇavīsativasse ūnavīsativassasaññī, āpatti dukkaṭassa. 

Paripuṇṇavīsativasse vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇavīsativasse 
paripuṇṇavīsativassasaññī, anāpatti  

 
Anāpatti ūnavīsativassaṃ paripuṇṇavīsativassasaññī upasampādeti, 

paripuṇṇavīsativassaṃ paripuṇṇavīsativassasaññī upasampādeti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Ūnavīsativassasikkhāpadaṃ pañcamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 7. 6. THEYYASATTHASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena aññataro sattho rājagahā 
paṭiyālokaṃ gantukāmo hoti. Aññataro bhikkhu te manusse etadavoca: 
“Ahampāyasmantehi saddhiṃ gamissāmī ”ti. “Mayaṃ kho bhante suṅkaṃ 
pariharissāmā ”ti. “Pajānāthāvuso ”ti. Assosuṃ kho kammikā:1 “Sattho kira 
suṅkaṃ pariharissatī ”ti, te magge pariyuṭṭhiṃsu. Atha kho te kammikā taṃ 
satthaṃ gahetvā acchinditvā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ 
bhante jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ gacchasī ”ti2 paḷibuddhitvā3 
muñciṃsu. Atha kho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti:  

                                                   
1 kammiyā - Machasaṃ sabbattha.     3 palibundhetvā - Ma;  
2 gacchissatī ti - Sīmu 1, Sīmu 2.        palibuddhitvā, Syā, PTS. 
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5. 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. 
 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 
 

Người chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là người chưa đạt được hai mươi 
tuổi.  
 

(Nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho tu lên bậc trên’ rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu), hoặc 
vị thầy (đọc tuyên ngôn), hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời 
tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
của hành sự, thầy tế độ phạm tội pācittiya, nhóm (chứng minh) và vị thầy 
(đọc tuyên ngôn) phạm tội dukkaṭa.  
 

Người chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vị cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội pācittiya. Người chưa đủ hai mươi tuổi, có sự 
hoài nghi, vị cho tu lên bậc trên thì phạm tội pācittiya. Người chưa đủ hai 
mươi tuổi, (lầm) tưởng là tròn đủ hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên thì vô 
tội.  
 

Người tròn đủ hai mươi tuổi, (lầm) tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi, phạm 
tội dukkaṭa. Người tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Người tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là tròn đủ hai mươi tuổi thì vô tội. 
 

Vị cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi (lầm) tưởng là tròn đủ 
hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên người tròn đủ hai mươi tuổi khi nhận 
biết là tròn đủ hai mươi tuổi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”[*] 
 

Điều học về người kém hai mươi tuổi là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 7. 6. ĐIỀU HỌC VỀ ĐÁM NGƯỜI ĐẠO TẶC:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định đi về phía 
tây của thành Rājagaha. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những người ấy điều 
này: - “Tôi cũng sẽ cùng đi với quý vị.” - “Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi vòng 
tránh trạm thuế.” - “Này các đạo hữu, các người tự biết lấy.” Những viên chức 
đã nghe được rằng: “Nghe nói đoàn xe sẽ đi vòng tránh trạm thuế” nên họ đã 
canh giữ các con đường. Sau đó, những viên chức ấy đã bắt được đoàn xe ấy, 
đã tịch thu, rồi đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, vì sao trong 
khi ngài biết mà vẫn đi chung với đám người đạo tặc?” Sau khi giữ lại, họ đã 
thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 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:  
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“Kathaṃ hi nāma bhikkhu jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya 
ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu 
jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjasī 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhāna-
maggaṃ paṭipajjissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya 
ekaddhānamaggaṃ paṭipajjeyya antamaso gāmantarampi pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.  
 

Theyyasattho nāma corā katakammā vā honti akatakammā vā, rājānaṃ 
vā theyyaṃ gacchanti suṅkaṃ vā pariharanti.  
 

Saddhin ’ti ekato.  
 

Saṃvidhāyā ’ti ‘gacchāma āvuso gacchāma bhante, gacchāma bhante 
gacchāma āvuso. Ajja vā hīyyo vā pare vā gacchāmā ’ti saṃvidahati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

Antamaso gāmantarampī ’ti kukkuṭasampāde gāme gāmantare, 
āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane, āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

Theyyasatthe theyyasatthasaññī saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ 
paṭipajjati antamaso gāmantarampi āpatti pācittiyassa. Theyyasatthe 
vematiko saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati antamaso 
gāmattarampi, āpatti dukkaṭassa. Theyyasatthe atheyyasatthasaññī 
saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati antamaso gāmantarampi, 
anāpatti.  
 

Bhikkhu saṃvidahati manussā na saṃvidahanti, āpatti dukkaṭassa. 
Atheyyasatthe theyyasatthasaññī, āpatti dukkaṭassa. Atheyyasatthe 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Atheyyasatthe atheyyasatthasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti asaṃvidahitvā gacchati, masussā saṃvidahanti bhikkhu na 
saṃvidahati, visaṅketena gacchati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Theyyasatthasikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ. 
 

--ooOoo-- 
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- “Vì sao vị tỳ khưu trong khi biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc?” ―(như trên)― “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi 
biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: ―(như trên)― “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc 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 trong khi biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

2. 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. 
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 

hoặc là vị kia thông báo. 
Đám người đạo tặc nghĩa là bọn trộm cướp có các hành động đã được 

thực hiện, hoặc có các hành động chưa được thực hiện, hoặc là họ đi trộm 
của các vị vua, hoặc đi vòng tránh trạm thuế. 

Với: cùng chung. 
(Sau khi) hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này các đạo hữu, chúng ta 

hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này các đạo 
hữu, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” 
thì phạm tội dukkaṭa. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pācittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pācittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần.  
 

Đám người đạo tặc, nhận biết là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi 
chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội pācittiya. 
Đám người đạo tặc, có sự hoài nghi, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội dukkaṭa. Đám người đạo tặc, 
(lầm) tưởng không phải là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi chung 
đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì vô tội.  
 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn đám người không hẹn trước thì phạm tội 
dukkaṭa. Không phải là đám người đạo tặc, (lầm) tưởng là đám người đạo 
tặc, phạm tội dukkaṭa. Không phải là đám người đạo tặc, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkaṭa. Không phải là đám người đạo tặc, nhận biết không phải là 
đám người đạo tặc thì vô tội. 
 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, đám người hẹn trước còn vị tỳ khưu 
không hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về đám người đạo tặc là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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6. 7. 7. SAṂVIDHĀNASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 
kosalesu janapadesu sāvatthiyaṃ gacchanto aññatarena gāmadvārena 
atikkamati. Aññataro itthī sāmikena saha bhaṇḍitvā gāmato nikkhamitvā 
taṃ bhikkhu passitvā etadavoca: “Kahaṃ bhante, ayyo gamissatī ”ti? 
“Sāvatthiṃ kho ahaṃ bhagini gamissāmī ”ti. “Ahampayyena saddhiṃ 
gamissāmī ”ti. “Eyyāsi bhaginī ”ti. Atha kho tassā itthiyā sāmiko gāmato 
nikkhamitvā manusse pucchi: “Apayyā,1 evarūpiṃ2 itthiṃ passeyyāthā ”ti. 
“Esā ayya,3 pabbajitena saha gacchatī ”ti. Atha kho so puriso anubandhitvā 
taṃ bhikkhu gahetvā ākoṭetvā muñci. Atha kho so bhikkhu aññatarasmiṃ 
rukkhamūle padhūpento nisīdi. Atha kho sā itthī taṃ purisaṃ etadavoca: 
“Nāyyo so bhikkhu maṃ nippātesi. Api ca ahameva tena bhikkhunā saddhiṃ 
gacchāmi. Akārako so bhikkhu gaccha naṃ khamāpehī ”ti. Atha kho so 
puriso taṃ bhikkhuṃ khamāpesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Atha kho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhu mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhāna-
maggaṃ paṭipajjissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu mātugāmena 
saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjasī ”ti? “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa 
mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissasi? Netaṃ 
moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhāna-
maggaṃ paṭipajjeyya antamaso gāmantarampi pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

                                                   
1 apāyyo - Ma, PTS. 2 evarūpaṃ - Syā, PTS.  3 esāyyo - Ma, PTS; esayya - Syā. 
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6. 7. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC HẸN TRƯỚC:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến 
thành Sāvatthī ở trong xứ sở Kosala đã đi ngang qua cổng làng nọ. Có người 
đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi ra khỏi làng, sau khi nhìn thấy vị tỳ 
khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, ngài đại đức sẽ đi đâu?” - “Này chị gái, 
tôi sẽ đi thành Sāvatthī.” - “Tôi sẽ cùng đi với ngài đại đức.” - “Này chị gái, cô 
có thể đi.” Sau đó, chồng của người đàn bà ấy đã đi ra khỏi làng và đã hỏi dân 
chúng rằng: - “Này quý vị, quý vị có nhìn thấy người đàn bà hình dáng như 
vầy không?” - “Này ông, cô ấy đi với vị xuất gia rồi.” Sau đó, người đàn ông ấy 
đã đuổi theo và nắm lấy vị tỳ khưu ấy, đã đánh đập, rồi thả ra. Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy trong lúc giận dỗi đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Khi ấy, người đàn bà 
ấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này ông, vị tỳ khưu ấy đã không 
dụ dỗ tôi đi, mà chính tôi đi chung với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy không làm 
gì cả. Hãy đi đến và xin lỗi vị ấy.” Khi ấy, người đàn ông ấy đã xin lỗi vị tỳ 
khưu ấy.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 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 vị tỳ khưu lại hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với người nữ?” ―(như trên)― “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi hẹn trước rồi đi 
chung đường xa với người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― “Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với 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 hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ ngay cả 
từ làng này sang làng khác 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. 
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Mātugāmo nāma manussitthī na yakkhī na petī na tiracchānagatā viññū 
paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.  
 
 

Saddhin ’ti ekato.  
 
 

Saṃvidhāyā ’ti ‘gacchāma bhagini, gacchāma ayya, gacchāma ayya, 
gacchāma bhagini. Ajja vā hīyyo vā pare vā gacchāmā ’ti saṃvidahati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 

Antamaso gāmantarampī ’ti kukkuṭasampāde gāme gāmantare 
gāmantare, āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane, 
āpatti pācittiyassa.  
 
 

Mātugāme mātugāmasaññī saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati 
antamaso gāmantarampi, āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko 
saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati antamaso gāmattarampi, āpatti 
pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ 
paṭipajjati antamaso gāmantarampi, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Bhikkhu saṃvidahati mātugāmo na saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa. 
Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahitthiyā vā 
saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati antamaso 
gāmantarampi, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāma vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti asaṃvidahitvā gacchati, mātugāmo saṃvidahati bhikkhu na 
saṃvidahati, visaṅketena gacchati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Saṃvidhānasikkhāpadaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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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. 
 

Với: cùng chung. 
 

(Sau khi) hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này chị gái, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này chị gái, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pācittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pācittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 
 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội pācittiya. Người nữ, có sự hoài 
nghi, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội pācittiya. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị hẹn 
trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn người nữ không hẹn trước thì phạm tội dukkaṭa. 
Vị tỳ khưu hẹn trước rồi đi chung đường xa với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, 
hoặc với người vô căn, hoặc với loài thú cái hình người ngay cả từ làng này 
sang làng khác 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.  
 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, người nữ hẹn trước còn vị tỳ khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc hẹn trước là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 




