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6. 7. 8. ARIṬṬHASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena ariṭṭhassa nāma 
bhikkhuno gaddhabādhipubbassa1 evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ hoti: “Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā 
yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā 
”ti. Assosuṃ kho sambahulā bhikkhū: “Ariṭṭhassa kira nāma bhikkhuno 
gaddhabādhipubbassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: 
‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Atha kho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhi-
pubbaṃ etadavocuṃ: “Saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha, evarūpaṃ pāpakaṃ 
diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi 
yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ 
antarāyāyā ’”ti. “Evaṃ vyā kho ahaṃ āvuso, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 
ājānāmi. Yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato 
nālaṃ antarāyāyā ”ti. “Mā āvuso ariṭṭha evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ 
abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ,2 na hi bhagavā evaṃ 
vadeyya. Anekapariyāyena āvuso ariṭṭha, antarāyikā dhammā antarāyikā 
vuttā bhagavatā, alañca pana te paṭisevato antarāyāya. Appassādā kāmā 
vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā3 ādīnavo ettha bhiyyo, 
aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo 
ettha bhiyyo ―pe― maṃsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā ―pe― 
tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā ―pe― aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā 
bhagavatā ―pe― supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ―pe― yācitakūpamā 
kāmā vuttā bhagavatā ―pe― rukkhaphalūpamā kāmā vuttā bhagavatā ―pe― 
asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā ―pe― sattisūlūpamā kāmā vuttā 
bhagavatā ―pe― sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā 
bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo ”ti.  
 

                                                   
1 gandhabādhipubbassa - Syā.          2 abbhācikkhanaṃ - katthaci. 3 bahupāyāsā - Ma.  
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6. 7. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ ARIṬṬHA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện của 
ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Ariṭṭha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng có tà kiến ác sanh khởi như vầy: “Theo như ta hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được rằng: - “Nghe nói tỳ khưu 
tên Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng điều này: - “Này đại đức Ariṭṭha, nghe nói đại 
đức đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được 
đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành,’ 
có đúng không vậy?” - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” - “Này đại đức Ariṭṭha, chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức Ariṭṭha, đức Thế Tôn đã giảng 
giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại ấy có khả năng đem 
đến sự chướng ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục 
tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, 
nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, ―(như trên)― Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, ―(như trên)― Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, ―(như trên)― Dục tình 
đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, ―(như trên)― Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, ―(như trên)― Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, ―(như trên)― Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, ―(như trên)― Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, ―(như trên)― Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” 
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3. Evampi kho ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo tehi bhikkhūhi 
vuccamāno tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ thāmasā parāmassa1 
abhinivissa voharati: “Evaṃ vyā kho ahaṃ āvuso, bhagavatā dhammaṃ 
desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te 
paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti. Yato ca kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu 
ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā 
vivecetuṃ. Atha kho te bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātetvā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ paṭipucchi: 
“Saccaṃ kira te ariṭṭha, evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: 
‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’”ti. “Evaṃ vyā kho 
ahaṃ bhante, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti. “Kassa nu kho 
nāma tvaṃ moghapurisa, mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāsi? Nanu 
mayā moghapurisa anekapariyāyena antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā, 
alañca pana te paṭisevato antarāyāya. Appassādā kāmā vuttā mayā 
bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo, aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā 
vuttā mayā ―pe― maṃsapesūpamā kāmā vuttā mayā ―pe― tiṇukkūpamā 
kāmā vuttā mayā ―pe― aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā mayā ―pe― 
supinakūpamā kāmā vuttā mayā ―pe― yācitakūpamā kāmā vuttā mayā 
―pe― rukkhaphalūpamā kāmā vuttā mayā ―pe― asisūnūpamā kāmā vuttā 
mayā ―pe― sattisūlūpamā kāmā vuttā mayā ―pe― sappasirūpamā kāmā 
vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo.  

                                                   
1 parāmāsā - Ma, Syā, PTS. 
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3. Khi được các tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy 
nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như 
tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành.” Và như thế, các tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho 
tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác 
ấy. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng rằng: - “Này Ariṭṭha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như 
vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
sự chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, 
đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta 
đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành? Dục tình đã được ta 
giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều 
bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, ―(như 
trên)― Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, ―(như trên)― Dục 
tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, ―(như trên)― Dục tình đã 
được ta giảng giải như là hố than cháy rực, ―(như trên)― Dục tình đã được 
ta giảng giải như là giấc mơ, ―(như trên)― Dục tình đã được ta giảng giải 
như là vật vay mượn, ―(như trên)― Dục tình đã được ta giảng giải như là trái 
trên cây, ―(như trên)― Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, 
―(như trên)― Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, ―(như 
trên)― Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
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5. Atha ca pana tvaṃ moghapurisa, attanā duggahitena amhe ceva 
abbhācikkhasi, attānañca khaṇasi,1 bahuñca apuññaṃ pasavasi, taṃ hi te 
moghapurisa, bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya. Netaṃ 
moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu evaṃ vadeyya: ‘Tathāhaṃ dhammaṃ desitaṃ 
ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato 
nālaṃ antarāyāyā ’ti, so bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo: ‘Mā 
āyasmā evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu 
bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya. 
Anekapariyāyena āvuso, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā 
bhagavatā, alañca pana te paṭisevato antarāyāyā ’ti. Evañca pana2 so 
bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno tatheva paggaṇheyya, so bhikkhu bhikkhūhi 
yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbo tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyaṃ ce 
samanubhāsiyamāno tampaṭinissajjeyya iccetaṃ kusalaṃ, no ce 
paṭinissajjeyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 

6. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Evaṃ vadeyyā ’ti ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, 
yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ 
antarāyāyā ’ti.  
 
 

So bhikkhū ’ti yo so evaṃ vādī bhikkhu.  
 
 

Bhikkhūhī ’ti aññehi bhikkhūhi, ye passanti ye suṇanti tehi vattabbo: 
“Mā āyasmā evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu 
bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Anekapariyāyena 
āvuso antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca pana te 
paṭisevato antarāyāyā ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace 
paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa. Sutvā 
na vadanti, āpatti dukkaṭassa.  

                                                   
1 khanasi - Syā.         2 evañca - Ma. 
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5. Và này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu 
biết sai lạc của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy 
nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi 
sự thất bại và khổ đau lâu dài. 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 nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: ‘Đại đức chớ có 
nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn 
là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức, đức 
Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại 
có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ Và khi được 
nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị 
tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. 
Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 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. 
 
 

Nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’  
 
 

Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu nói như thế. 
 
 

Bởi các tỳ khưu: bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: ‘Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống 
đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế 
Tôn không có nói như thế. Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội 
dukkaṭa.  
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7. So bhikkhu saṅghamajjhampi ākaḍḍhatvā vattabbo: “Mā āyasmā evaṃ 
avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, 
na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Anekapariyāyena āvuso antarāyikā dhammā 
antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca pana te paṭisevato antarāyāyā ”ti. 
Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paṭinissajjati iccetaṃ 
kusalaṃ, no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

8. So bhikkhu bhikkhūhi samanubhāsitabbo.1 Evañca pana bhikkhave 
samanubhāsitabbo. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmassa bhikkhuno evarūpaṃ 
pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 
ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato 
nālaṃ antarāyāyā ”ti. So taṃ diṭṭhiṃ nappaṭinissajjati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāseyya tassā diṭṭhiyā 
paṭinissaggāya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmassa bhikkhuno evarūpaṃ 
pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 
ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato 
nālaṃ annarāyāyā ’ti. So taṃ diṭṭhiṃ nappaṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ 
bhikkhuṃ samanubhāsati tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa bhikkhuno samanubhāsanā tassā diṭṭhiyā 
paṭinissaggāya, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. 
Itthannāmassa bhikkhuno evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhagataṃ uppannaṃ: 
‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti. So taṃ diṭṭhiṃ 
nappaṭinissajjati. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāsati tassā 
diṭṭhiyā paṭinissaggāya. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
samanubhāsanā tassā diṭṭhiyā paṭinissaggāya, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Samanubhaṭṭho saṅghena itthannāmo bhikkhu tassā diṭṭhiyā 
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

                                                   
1 so bhikkhu samanubhāsitabbo - Ma, PTS. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2     Phẩm Có Sinh Vật - Điều Pācittiya 68 
 

 365

7. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: 
‘Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu 
khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. 
Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các 
pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị 
ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 
 

8. Vị tỳ khưu ấy cần được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên 
được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực:  

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 

vầy) đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ tà kiến 
ấy. Đây là lời đề nghị. 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 

vầy) đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên 
(như vầy) để dứt bỏ tà kiến ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vầy) để dứt bỏ tà kiến ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ―(như trên)― 

 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng 

hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vầy) đã có tà kiến ác sanh khởi 
như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà 
kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ tà kiến ấy. 
Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ tà 
kiến ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

 
Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ tà kiến 

ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo                  Sappāṇakavaggo - Pāc. 6. 7. 9. 
 

 366

9. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi dve dukkaṭā, kammavācā 
pariyosāne āpatti pācittiyassa.  

 
Dhammakamme dhammakammasaññī nappaṭinissajjati, āpatti 

pācittiyassa. Dhammakamme vematito nappaṭinissajjati, āpatti pācittiyassa. 
Dhammakamme adhammakammasaññī nappaṭinissajjati, āpatti 
pācittiyassa.  

 
Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. 

Adhammakamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme 
adhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti asamanubhāsantassa, paṭinissajjantassa, ummattakassa, 

ādikammikassā ”ti.1  
 

Ariṭṭhasikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 7. 9. UKKHITTASAMBHOGASIKKHĀPADAṂ  
 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena bhikkhunā akaṭānudhammena taṃ diṭṭhaṃ 
appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjantipi saṃvasantipi sahāpi seyyaṃ 
kappenti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena 
bhikkhunā akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ 
sambhuñjissantipi saṃvasissantipi sahāpi seyyaṃ kappessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira tumhe bhikkhave jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena bhikkhunā 
akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjathāpi 
saṃvasathāpi sahāpi seyyaṃ kappethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā jānaṃ 
tathāvādinā ariṭṭhena bhikkhunā akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ 
appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjissathāpi saṃvasissathāpi sahāpi 
seyyaṃ kappessatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ tathāvādinā bhikkhunā akaṭānudhammena 
taṃ diṭṭhaṃ appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjeyya vā saṃvaseyya vā 
sahavāseyyaṃ kappeyya pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 ādikammikassā ’ti padaṃ marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake na dissate. 
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9. 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 thì phạm tội 
pācittiya. 
 

Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
không dứt bỏ thì phạm tội pācittiya.  
 

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, phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 
 

Điều học về vị Ariṭṭha là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 7. 9. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC HƯỞNG THỤ CHUNG  
VỚI VỊ BỊ ÁN TREO:  

 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện của 

ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết 
tỳ khưu Ariṭṭha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm 
chung chỗ ngụ. 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 tỳ 
khưu Ariṭṭha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm 
chung chỗ ngụ?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết tỳ khưu Ariṭṭha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận 
pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn 
nằm chung chỗ ngụ, 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 tỳ khưu Ariṭṭha là vị phát ngôn như thế, là vị không 
thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, 
vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngụ 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 trong khi biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn như thế, là vị 
không thực hành thuận pháp, và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng 
thụ chung, hoặc vẫn cộng trú, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pācittiya.”  
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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.  

 

 
Tathāvādinā ’ti ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi 

yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ 
antarāyāyā ’ti evaṃ vādinā.  
 

 
Akaṭānudhammo nāma ukkhitto anosārito.  

 

 
Taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissaṭṭhena saddhin ’ti etaṃ diṭṭhiṃ 

appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ.  
 

 
Sambhuñjeyya vā ’ti sambhogo nāma dve sambhogā āmisasambhogo 

ca dhammasambhogo ca. Āmisasambhogo nāma āmisaṃ deti vā 
patigaṇhāti vā, āpatti pācittiyassa. Dhammasambhogo nāma uddisati vā 
uddisāpeti vā, padena uddisati vā uddisāpeti vā pade pade āpatti 
pācittiyassa. Akkharāya uddisati vā uddisāpeti vā akkharakkharāya āpatti 
pācittiyassa.  
 

 
Saṃvaseyya vā ’ti ukkhittakena saddhiṃ uposathaṃ vā pavāraṇaṃ vā 

saṅghakammaṃ vā karoti, āpatti pācittiyassa.  
 

 
Saha vā seyyaṃ kappeyyā ’ti ekacchanne ukkhittake nipanne bhikkhu 

nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne ukkhittako nipajjati, āpatti 
pācittiyassa. Ubho vā nipajjati, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ 
nipajjanti, āpatti pācittiyassa.  
 

 
Ukkhittake ukkhittakasaññī sambhuñjati vā saṃvasati vā saha vā seyyaṃ 

kappeti, āpatti pācittiyassa. Ukkhittake vematiko sambhuñjati vā saṃvasati 
vā saha vā seyyaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa. Ukkhittake anukkhittakasaññī 
sambhuñjati vā saṃvasati vā saha vā seyyaṃ kappeti, anāpatti.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2     Phẩm Có Sinh Vật - Điều Pācittiya 69 
 

 369

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. 
 
 

Vị phát ngôn như thế: là vị nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’  
 
 

Không thực hành thuận pháp nghĩa là bị phạt án treo, chưa được 
phục hồi. 
 
 

Với vị không dứt bỏ tà kiến ấy: với vị không dứt bỏ tà kiến đó. 
 
 

(Hoặc vẫn) hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pācittiya. Sự hưởng thụ chung về Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pācittiya theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pācittiya theo mỗi một từ. 
 
 

Hoặc (vẫn) cộng trú: Vị thực hiện lễ Uposatha hoặc lễ Pavāraṇā hoặc 
hành sự của hội chúng cùng với vị bị phạt án treo thì phạm tội pācittiya. 
 
 

Hoặc (vẫn) nằm chung chỗ ngụ: Ở chỗ chung mái che, khi vị bị phạt 
án treo đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Khi vị tỳ 
khưu đang nằm, vị bị phạt án treo nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Hoặc 
cả hai nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nằm 
xuống thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Vị bị phạt án treo, nhận biết là bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc 
cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pācittiya. Vị bị phạt án treo, 
có sự hoài nghi, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ 
thì phạm tội dukkaṭa. Vị bị phạt án treo, (lầm) tưởng là không bị phạt án 
treo, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ thì vô tội. 
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Anukkhittake ukkhittakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anukkhittake 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anukkhittake anukkhittakasaññī, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti ‘anukkhitto ’ti jānāti, ‘ukkhitto osārito ’ti jānāti, ‘1taṃ diṭṭhiṃ 
paṭinissaṭṭho ’ti jānāti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Ukkhittasambhogasikkhāpadaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 7. 10. KAṆṬAKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena kaṇṭakassa2 nāma 
samaṇuddessa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti: “Tathāhaṃ 
bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā 
bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti. Assosuṃ kho sambahulā 
bhikkhū: “Kaṇṭakassa nāma kira samaṇuddesassa evarūpaṃ pāpakaṃ 
diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi 
yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ 
antarāyāyā ’”ti. Atha kho te bhikkhū yena kaṇṭako samaṇuddeso 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ etadavocuṃ: 
“Saccaṃ kira te āvuso kaṇṭaka evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ 
tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti. “Evaṃ vyā kho 
ahaṃ bhante, bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti.  
 
 
 
 
 

2. “Mā āvuso kaṇaṭaka evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi 
sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Aneka-
pariyāyena āvuso kaṇṭaka, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā, 
alañca pana te paṭisevato antarāyāya. Appassādā kāmā vuttā bhagavatā 
bahudukkhā bahupāyā ādīnavo ettha bhiyyo, aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā 
bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo, ―pe―  

                                                   
1 ukkhitto - Syā adhikaṃ.      2 kaṇḍakassa - Syā, PTS.  
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Vị không bị phạt án treo, (lầm) tưởng là bị phạt án treo, phạm tội 
dukkaṭa. Vị không bị phạt án treo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Vị 
không bị phạt án treo, nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội. 
 
 

Vị biết rằng: ‘Vị không bị phạt án treo,’ vị biết rằng: ‘Vị đã bị phạt án treo 
và đã được phục hồi,’ vị biết rằng: ‘Vị đã dứt bỏ tà kiến ấy,’ vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc hưởng thụ chung với vị bị án treo là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 7. 10. ĐIỀU HỌC VỀ SA DI KAṆṬAKA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthī, Jetavana, tu viện của 
ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kaṇṭaka có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” Nhiều vị tỳ khưu đã nghe 
được rằng: - “Nghe nói sa di tên Kaṇṭaka đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.’” Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp sa 
di tên Kaṇṭaka, sau khi đến đã nói với sa di tên Kaṇṭaka điều này: - “Này sa 
di Kaṇṭaka, nghe nói ngươi đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta 
hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Thưa các ngài, đúng như vậy. Theo 
như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.”  
 
 
 
 
 
 

2. - “Này sa di Kaṇṭaka, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn 
bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có 
nói như thế. Này sa di Kaṇṭaka, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều 
phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có 
chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều 
hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. ―(như trên)―  
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―pe― Sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā 
adīnavo ettha bhiyyo ”ti. Evampi kho kaṇṭako samaṇuddeso tehi bhikkhūhi 
vuccamāno, tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ thāmasā parāmassa 
abhinivissa voharati: “Evaṃ vyā kho ahaṃ bhante, bhagavato dhammaṃ 
desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te 
paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

3. Yato ca kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ etasmā 
pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ. Atha kho te bhikkhū yena bhagavā 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha 
kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātetvā kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira te kaṇṭaka, 
evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā 
dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā 
te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’”ti? “Evaṃ vyā kho ahaṃ bhante, bhagavatā 
dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā 
bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

4. “Kassa nu kho nāma tvaṃ moghapurisa, mayā evaṃ dhammaṃ 
desitaṃ ājānāsi? Nanu mayā moghapurisa, anekapariyāyena antarāyikā 
dhammā antarāyikā vuttā, alañca pana te paṭisevato antarāyāya. Appassādā 
kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo, 
aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā mayā ―pe― sappasirūpamā kāmā vuttā 
mayā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo. Atha ca pana tvaṃ 
moghapurisa, attanā duggahitena amhe ceva abbhācikkhasi attānañca 
khaṇasi bahuñca apuññaṃ pasavasi, taṃ hi te moghapurisa, bhavissati 
dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: 
“Tena hi bhikkhave saṅgho kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ nāsetuṃ. Evañca pana 
bhikkhave nāsetabbo: ‘Ajjatagge te āvuso kaṇṭaka, na ceva so bhagavā satthā 
apadisitabbo. Yampi caññe samaṇuddesā labhanti bhikkhūhi saddhiṃ 
dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ sāpi te natthi cara pare1 vinassā ’”ti. Atha kho 
saṅgho kaṇṭakaṃ samaṇudadesaṃ nāsesi.  
 
 

                                                   
1 cara pire - Ma, Syā, PTS. 
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―(như trên)― Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn 
độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” Khi 
được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, sa di Kaṇṭaka do có sự ngoan cố, chấp 
giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Thưa các 
ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 
 
 
 
 
 

3. Và như thế, các vị tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho sa di Kaṇṭaka thoát 
khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi sa di Kaṇṭaka 
rằng: - “Này Kaṇṭaka, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, đúng 
như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 
 
 
 
 
 
 

4. - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như 
thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành? Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta 
giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. ―(như trên)― Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn 
độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Và này 
kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu biết sai lạc của 
bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều vô 
phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và 
khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy trục 
xuất sa di Kaṇṭaka. Và này các tỳ khưu, nên trục xuất như vầy: ‘Này sa di 
Kaṇṭaka, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư 
của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ 
ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.’” Sau đó, hội chúng đã trục xuất sa di Kaṇṭaka.  
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Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathā nāsitaṃ 
kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpentipi upaṭṭhāpentipi sambhuñjantipi 
sahāpi seyyaṃ kappenti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathā nāsitaṃ 
kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ upalāpessantipi upaṭṭhāpessantipi 
sambhuñjissantipi sahāpi seyyaṃ kappessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
tumhe bhikkhave jānaṃ tathā nāsitaṃ kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ 
upalāpethāpi upaṭṭhāpethāpi sambhuñjathāpi sahāpi seyyaṃ kappethā ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tumhe moghapurisā jānaṃ tathā nāsitaṃ kaṇṭakaṃ samaṇuddesaṃ 
upalāpessathāpi upaṭṭhāpessathāpi sambhuñjissathāpi sahāpi seyyaṃ 
kappessatha? Netaṃ moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Samaṇuddesopi ce evaṃ vadeyya: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ 
desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te 
paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti. So samaṇuddeso bhikkhūhi evamassa 
vacanīyo: ‘Mā āvuso samaṇuddesa evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ 
abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ 
vadeyya. Anekapariyāyena āvuso samaṇuddesa, antarāyikā dhammā 
antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca pana te paṭisevato antarāyāyā ’ti. 
Evañca pana1 so samaṇuddeso bhikkhūhi vuccamāno tatheva 
paggaṇheyya, so samaṇuddeso bhikkhūhi evamassa vacanīyo: ‘Ajjatagge 
te āvuso samaṇuddesa, na ceva so bhagavā satthā apadisitabbo. Yampi 
caññe samaṇuddesā labhanti bhikkhūhi saddhiṃ dirattatirattaṃ 
sahaseyyaṃ, sāpi te natthi cara pare vinassā ”ti. Yo pana bhikkhu jānaṃ 
tathā nāsitaṃ samaṇuddesaṃ upalāpeyya vā upaṭṭhāpeyya vā 
sambhuñjeyya vā saha vā seyyaṃ kappeyya pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 evañca - Ma, Syā.  
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sa di Kaṇṭaka là 
kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ 
chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ. 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 sa di Kaṇṭaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn 
bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sa di Kaṇṭaka là kẻ đã bị 
trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn 
nằm chung chỗ ngụ, 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 sa di Kaṇṭaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn 
dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nếu có vị sa di nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông sa di, 
ngươi chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu 
khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. 
Này ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người 
thực hành.’ Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị sa di ấy vẫn chấp 
giữ y như thế, vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông 
sa di, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư 
của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung 
chỗ ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy 
đi chỗ khác, hãy biến mất đi.’ Vị tỳ khưu nào trong khi biết vị sa di là kẻ đã 
bị trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, hoặc vẫn bảo phục vụ, hoặc vẫn hưởng 
thụ chung, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pācittiya.”  
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6. Samaṇuddeso nāma sāmaṇero vuccati.  
 
 

Evaṃ vadeyyā ’ti ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi 
yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ 
antarāyāyā ’ti.  
 
 

So samaṇuddeso ’ti yo so evaṃ vādī samaṇuddeso.  
 
 

Bhikkhuhī ’ti aññehi bhikkhūhi, ye passanti suṇanti tehi vattabbo: ‘Mā 
āvuso samaṇuddesa evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu 
bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Anekapariyāyena 
āvuso samaṇuddesa, antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca 
pana te paṭisevato attarāyāyā ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. 
―pe― Sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭinissajjati so 
samaṇuddeso bhikkhūhi evamassa vacanīyo: ‘Ajjatagge te āvuso 
samaṇuddesa, na ceva so bhagavā satthā apadisitabbo. Yampi caññe 
samaṇuddesā labhanti bhikkhūhi saddhiṃ dirattatirattaṃ sahaseyyaṃ, sāpi 
te natthi cara pare vinassā ’ti.  
 
 
 

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 ca āroceti.  

 

 
Tathānāsitan ’ti evaṃ nāsitaṃ.  

 

 
Samaṇuddeso nāma sāmaṇero vuccati. 

 

 
Upalāpeyya vā ’ti tassa pattaṃ vā cīvaraṃ vā uddesaṃ vā paripucchaṃ 

vā dassāmī ’ti upalāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

 
Upaṭṭhāpeyya vā ’ti tassa cuṇṇaṃ vā mattikaṃ vā dantakaṭṭhaṃ vā 

mukhodakaṃ vā sādiyati, āpatti pācittiyassa.  
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6. Vị sa di nghĩa là vị sāmaṇera được nói đến.  
 
 

Nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’  
 
 

Vị sa di ấy: là vị sa di nói như thế.  
 
 

Bởi các tỳ khưu: bởi các tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, 
các vị ấy nên nói rằng: ‘Này ông sa di, ngươi chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị sa di ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
không dứt bỏ thì vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông 
sa di, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của 
ngươi nữa, và việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngụ với 
các tỳ khưu hai ba đêm, ngay cả việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.’  
 
 
 

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, 
hoặc là vị kia thông báo. 
 
 

Đã bị trục xuất như thế: đã bị trục xuất như vậy. 
 
 

Vị sa di nghĩa là vị sāmaṇera được nói đến.  
 
 

Hoặc vẫn dụ dỗ: Vị dụ dỗ (nói rằng): ‘Ta sẽ cho ngươi bình bát hoặc y 
hoặc sự đọc tụng hoặc sự hỏi han’ thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Hoặc vẫn bảo phục vụ: Vị chấp nhận bột tắm hoặc đất sét hoặc gỗ chà 
răng hoặc nước rửa mặt của vị (sa di) ấy thì phạm tội pācittiya.  
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Sambhuñjeyya vā ’ti sambhogo nāma dve sambhogā āmisa sambhogo 
ca dhammasambhogo ca. Āmisasambhogo nāma āmisaṃ deti vā 
patigaṇhāti vā, āpatti pācittiyassa. Dhammasambhogo nāma uddisati vā 
uddisāpeti vā, padena uddisati vā uddisāpeti vā pade pade āpatti 
pācittiyassa. Akkharāya uddisati vā uddisāpeti vā akkharakkharāya āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

Saha vā seyyaṃ kappeyyā ’ti ekacchanne nāsitake samaṇuddese 
nipanne bhikkhu nipajjati, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nipanne nāsitako 
samaṇuddeso nipajjati, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti 
pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ nipajjati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Nāsitake nāsitakasaññī upalāpeti vā upaṭṭhāpeti vā sambhuñjati vā saha 
vā seyyaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Nāsitake vematiko upalāpeti vā 
upaṭṭhāpeti vā sambhuñjati vā saha vā seyyaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa. 
Nāsitake anāsitakasaññī upalāpeti vā upaṭṭhāpeti vā sambhuñjati vā saha vā 
seyyaṃ kappeti, anāpatti.  
 
 

Anāsitake nāsitakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anāsitake vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Anāsitake anāsitakasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti ‘anāsitako ’ti jānāti, ‘taṃ diṭṭhiṃ paṭinissaṭṭho ’ti jānāti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Kaṇṭakasikkhāpadaṃ dasamaṃ.  
Sappāṇakavaggo sattamo.  

 
--ooOoo-- 

 
TASSUDDĀNAṂ 

 
 Sañciccavadhasappāṇaṃ - ukkoṭaṃ duṭṭhullachādanaṃ,  
 ūnavīsatisatthañca1 - saṃvidhānaṃ ariṭṭhakaṃ,  
 ukkhittaṃ kaṇṭakaṃ ceva - dasasikkhāpadā ime ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

                                                   
1 vassañca - Sīmu. 
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Hoặc vẫn hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pācittiya. Sự hưởng thụ chung về Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pācittiya theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pācittiya theo mỗi một từ. 
 

Hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ: ở chỗ chung mái che, khi vị sa di bị 
trục xuất đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Khi vị tỳ 
khưu đang nằm, vị sa di bị trục xuất nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Hoặc 
cả hai nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nằm 
xuống thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị bị trục xuất, nhận biết là bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc 
hưởng thụ chung hoặc nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pācittiya. Vị bị trục 
xuất, có sự hoài nghi, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội dukkaṭa. Vị bị trục xuất, (lầm) tưởng là 
không bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nằm chung chỗ ngụ thì vô tội. 
 

Vị không bị trục xuất, (lầm) tưởng là bị trục xuất, phạm tội dukkaṭa. Vị 
không bị trục xuất, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Vị không bị trục xuất, 
nhận biết là không bị trục xuất thì vô tội. 
 

Vị biết rằng: ‘Vị (sa di) không bị trục xuất,’ vị biết rằng: ‘Vị (sa di) đã dứt 
bỏ tà kiến ấy,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về vị Kaṇṭaka là thứ mười. 
Phẩm Có Sinh Vật là thứ mười. 

 
--ooOoo-- 

 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  

 
Cố ý giết hại, có sinh vật, được khơi lại, sự che giấu tội xấu xa, chưa đủ hai 

mươi tuổi, và đám người, sự hẹn trước, vị Ariṭṭha,vị bị án treo, và sa di 
Kaṇṭaka nữa; đây là mười điều học.” 
 

--ooOoo-- 




