
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VINAYAPIṬAKE  
 
 

PĀCITTIYAPĀḶI 
 
 
 
 

BHIKKHUVIBHAṄGO 
 

DUTIYO BHĀGO 
 
 
 

& 
 
 
 

TẠNG LUẬT 
 
 

BỘ PĀCITTIYA 
 
 
 
 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
 

TẬP HAI 
 



 

 380

 
 

6. 8. SAHADHAMMIKAVAGGO 
 

6. 8. 1. SAHADHAMMIKASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 
Tena kho pana samayena āyasmā channo anācāraṃ ācarati. Bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Mā āvuso channa evarūpaṃ akāsi, netaṃ kappatī ”ti. So 
evaṃ vadeti: “Na tāvāhaṃ āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na 
aññaṃ bhikkhuṃ vyattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī ”ti.  
 
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi āyasmā channo bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ 
vakkhati: ‘Na tāvāhaṃ āvuso etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na 
aññaṃ bhikkhuṃ vyattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī ’”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira tvaṃ channa, bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ vadesi: ‘Na 
tāvāhaṃ āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ 
vyattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī ’”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa, bhikkhūhi 
sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ vakkhasi: ‘Na tāvāhaṃ āvuso, etasmiṃ 
sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ vyattaṃ vinayadharaṃ 
paripucchāmī ’ti? Netaṃ moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno evaṃ 
vadeyya: ‘Na tāvāhaṃ āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na 
aññaṃ bhikkhuṃ vyattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī ’ti pācittiyaṃ. 
Sikkhamānena bhikkhave, bhikkhunā aññātabbaṃ paripucchitabbaṃ 
paripañhitabbaṃ, ayaṃ tattha sāmīcī ”ti.  
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Bhikkhūhī ’ti aññehi bhikkhūhi.  
 
 

Sahadhammikaṃ nāma yaṃ bhagavatā paññattaṃ sikkhāpadaṃ etaṃ 
sahadhammikaṃ nāma, tena vuccamāno.  
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6. 8. PHẨM (NÓI) THEO PHÁP: 
 

6. 8. 1. ĐIỀU HỌC VỀ (NÓI) THEO PHÁP:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ có hành động như thế, điều này không 
được phép.” Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rẽ về Luật.”  
 
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao khi được các tỳ khưu nói theo Pháp đại đức Channa lại 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến 
khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’?” 
―(như trên)― “Này Channa, nghe nói khi được các tỳ khưu nói theo Pháp 
ngươi lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật,’ 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 khi được các tỳ khưu 
nói theo Pháp ngươi lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rẽ về Luật’? 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 khi được các tỳ khưu nói theo Pháp lại nói như vầy: 
‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’ thì phạm tội 
pācittiya.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên 
thắc mắc, nên suy xét. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy.”  
 
 

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. 
 
 

(Bởi) các tỳ khưu: (bởi) các vị tỳ khưu khác.  
 
 

Theo Pháp nghĩa là điều gì đã được đức Thế Tôn quy định là điều học, 
điều ấy gọi là theo Pháp, nên được nói với điều ấy. 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo         Sahadhammikavaggo - Pāc. 6. 8. 1. 
 

 382

Evaṃ vadeyyā ’ti1 “Na tāvāhaṃ āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi 
yāva na aññaṃ bhikkhuṃ vyattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmīti paṇḍitaṃ 
vyattaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ2 paripucchāmī ”ti 
bhaṇati, āpatti pācittiyassa.  
 

Upasampanne upasampannasaññī evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa. 
Upasampanne vematiko evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasaññī evaṃ vadeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Apaññattena vuccamāno: “Idaṃ na sallekhāya na dhutāya3 na 
pāsādikatāya na apacayāya na viriyārambhāya saṃvattatī ”ti, evaṃ vadeti 
“Na tāvāhaṃ āvuso, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi yāva na aññaṃ 
bhikkhuṃ vyattaṃ vinayadharaṃ paṇḍitaṃ medhāviṃ bahussutaṃ 
dhammakathikaṃ paripucchāmī ”ti bhaṇati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anupasampannena paññattena vā apaññattena vā vuccamāno: “Idaṃ na 
sallekhāya na dhutāya na pāsādikatāya na apacayāya na viriyārambhāya 
saṃvattatī ”ti, evaṃ vadeti “Na tāvāhaṃ āvuso, etasmiṃ sikkhāpade 
sikkhissāmi yāva na aññaṃ bhikkhuṃ vyattaṃ vinayadharaṃ paṇḍitaṃ 
medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ paripucchāmī ”ti bhaṇati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

Anupasampannena upasampannasaññī apatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.  
 

Sikkhamānenā ’ti sikkhitukāmena.  
 

Aññātabban ’ti jānitabbaṃ.  
 

Paripucchitabban ’ti ‘idaṃ bhante kathaṃ imassa kvattho ’ti.4  
 

Paripañhitabban ’ti cintetabbaṃ tulayitabbaṃ.  
 

Ayaṃ tattha sāmīcī ’ti ayaṃ tattha anudhammatā.  
 

Anāpatti ‘jānissāmi sikkhissāmī ’ti bhaṇati, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Sahadhammikasikkhāpadaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 tena vuccamāno evaṃ vadeti - Ma, Syā, PTS.   
2 byattaṃ vinayadharaṃ paṇḍitaṃ medhāviṃ bahussutaṃ dhammakathikaṃ - Syā, PTS. 
3 na dhutattāya - Ma; na dhūtattāya - Syā, PTS. 
4 imassa vā kvattho ’ti - Ma, PTS; imassa ko attho ti - Syā. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2          Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điều Pācittiya 71 
 

 383

Lại nói như vầy: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật, còn chưa hỏi vị Pháp sư thông thái, kinh nghiệm, trí tuệ, nghe nhiều;” 
vị nói thì phạm tội pācittiya. 
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nói như thế thì 
phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị nói như thế thì 
phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị nói như thế thì phạm tội pācittiya.  
 

Khi được nói về điều không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều 
này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến 
sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi 
nói như vầy: “Này đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi 
nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư 
thông thái, trí tuệ, nghe nhiều;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Khi được người chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi nói như vầy: “Này đạo 
hữu, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị 
tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư thông thái, trí tuệ, 
nghe nhiều;” vị nói thì phạm tội dukkaṭa.  
 

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

(Với) vị trong lúc học tập: (với) vị có ý muốn học tập.  
 

Nên hiểu rõ: nên biết rõ. 
 

Nên thắc mắc: ‘Thưa ngài, điều này là thế nào, ý nghĩa của điều này là 
gì?’ 
 

Nên suy xét: nên suy nghĩ, nên cân nhắc.  
 

Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 
 

Vị nói rằng: ‘Tôi sẽ biết, tôi sẽ học tập,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 
 

Điều học về (nói) theo Pháp là thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
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6. 8. 2. VILEKHANASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ 
anekapariyāyena vinayakathaṃ katheti vinayassa vaṇṇaṃ bhāsati, 
vinayapariyattiyā vaṇṇaṃ bhāsati, ādissa ādissa āyasmato upālissa vaṇṇaṃ 
bhāsati. Bhikkhū1 ‘bhagavā kho anekapariyāyena vinayakathaṃ katheti 
vinayassa vaṇṇaṃ bhāsati vinayapariyattiyā vaṇṇaṃ bhāsati ādissa ādissa 
āyasmato upālissa vaṇṇaṃ bhāsati. Handa mayaṃ āvuso āyasmato upālissa 
santike vinayaṃ pariyāpuṇāmā ’ti, tedha bahū bhikkhū therā ca navā ca 
majjhimā ca āyasmato upālissa santike vinayaṃ pariyāpuṇanti.  
 
 
 
 
 
 

2. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Etarahi kho āvuso 
bahū bhikkhū therā ca navā ca majjhimā ca āyasmato upālissa santike 
vinayaṃ pariyāpuṇanti. Sace ime vinaye pakataññuno bhavissanti amhe 
yenicchakaṃ yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ2 ākaḍḍhissanti parikaḍḍhissanti. 
Handa mayaṃ āvuso vinayaṃ vivaṇṇemā ”ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ vadenti:3 “Kiṃ panimehi khuddānukhud-
dakehi sikkhāpadehi uddiṭṭhehi yāvadeva kukkuccāya vihesāya vilekhāya 
saṃvattantī ”ti?  
 
 
 
 

3. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū vinayaṃ vivaṇṇessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira tumhe bhikkhave, vinayaṃ vivaṇṇethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
vinayaṃ vivaṇṇessatha? Netaṃ moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadeyya: ‘Kiṃ 
panimehi khuddānukhuddakehi sikkhāpadehi uddiṭṭhehi yāvadeva 
kukkuccāya vihesāya vilekhāya saṃvattantī ’ti, sikkhāpadavivaṇṇake4 
pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 bhikkhū etadahosi - Ma.     3 vadanti - Ma, Syā. 
2 yāvadicchakaṃ - Ma, Syā.     4 sikkhāpadavivaṇṇanake - Syā. 
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6. 8. 2. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GÂY RA SỰ BỐI RỐI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bằng nhiều phương 
thức thuyết giảng về Luật cho các tỳ khưu, ngợi khen về Luật, ngợi khen sự 
nghiên cứu về Luật, ngợi khen đại đức Upāli như thế này như thế khác. Các 
tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức thuyết giảng về 
Luật, ngợi khen về Luật, ngợi khen về sự nghiên cứu Luật, ngợi khen đại đức 
Upāli như thế này như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upāli.” Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, 
mới tu, và trung niên học thông thạo về Luật từ đại đức Upāli.  
 
 
 
 
 
 

2. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc điều này: “Này các đại 
đức, hiện nay nhiều vị tỳ khưu trưởng lão, mới tu, và trung niên học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upāli. Nếu các vị này được thành tựu kiến thức về 
Luật, họ sẽ lôi và quay chúng ta theo cách thức như ý thích, vào thời điểm 
như ý thích, lâu mau như ý thích. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy chê bai 
Luật.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp các tỳ khưu và nói như 
vầy: - “Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi!”  
 
 
 
 
 
 

3. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chê bai Luật?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi chê bai Luật, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chê bai Luật ? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 
 
 
 
 

“Khi giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng, vị tỳ khưu nào nói như 
vầy: ‘Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi!’ Khi có sự chê 
bai điều học thì phạm tội pācittiya.”  
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4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Pātimokkhe uddissamāne ’ti uddisante1 vā uddisāpente vā sajjhāyaṃ 
vā karonte.  
 
 

Evaṃ vadeyyā ’ti “Kiṃ panimehi khuddānukhuddakehi vā sikkhā-
padehi uddiṭṭhehi yāvadeva kukkuccāya vihesāya vilekhāya saṃvattanti. Ye 
imaṃ pariyāpuṇanti tesaṃ kukkuccaṃ hoti vihesā hoti vilekhā hoti. Ye 
imaṃ na pariyāpuṇanti tesaṃ kukkuccaṃ na hoti vihesā na hoti, vilekhā na 
hoti. Anuddiṭṭhaṃ idaṃ varaṃ, anuggahitaṃ idaṃ varaṃ, apariyāpuṇitaṃ2 
idaṃ varaṃ, adhāritaṃ idaṃ varaṃ, vinayo vā antaradhāyatu, ime vā 
bhikkhū appakataññuno hontū ”ti usampannassa vinayaṃ vivaṇṇati, āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

5. Upasampanne upasampannasaññī vinayaṃ vivaṇṇeti, āpatti 
pācittiyassa. Upasampanne vematiko vinayaṃ vivaṇṇeti, āpatti pācittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasaññī vinayaṃ vivaṇṇeti, āpatti pācittiyassa.  

 
6. Aññaṃ dhammaṃ vivaṇṇeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa 

vinayaṃ vā aññaṃ vā dhammaṃ vivaṇṇeti, āpatti dukkaṭassa.  

 
7. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. 

Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.  

 
8. Anāpatti na vivaṇṇetukāmo ‘iṅgha tāva2 suttante vā gāthāyo vā 

abhidhammaṃ vā pariyāpuṇassa pacchāpi vinayaṃ pariyāpuṇissasī ’ti 
bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Vilekhanasikkhāpadaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 uddissante - Syā.  
2 apariyāpuṭaṃ - Ma, PTS; apariyāputaṃ - Syā.    2 iṅgha tvaṃ - Ma, PTS. 
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4. 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. 
 

Khi giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng: trong khi đang đọc 
tụng, hoặc trong khi đang bảo (người khác) đọc tụng, hoặc trong khi đang 
học.  
 

Nói như vầy: Vị chê bai Luật đến vị đã tu lên bậc trên rằng: “Được việc 
gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ 
đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi! Những ai học thông thạo việc 
này các vị ấy có sự ăn năn, có sự bực bội, có sự bối rối. Những ai không học 
thông thạo việc này các vị ấy không có sự ăn năn, không có sự bực bội, không 
có sự bối rối. Phần này là không được đọc tụng, phần này là không được học 
tập, phần này là không được học thông thạo, phần này là không được duy trì, 
Luật hãy biến mất hay là các tỳ khưu này hãy là những người không được 
thành tựu kiến thức” thì phạm tội pācittiya.  
 
 

5. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chê bai Luật thì 
phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị chê bai Luật thì 
phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị chê bai Luật thì phạm tội pācittiya.  
 

6. Vị chê bai Pháp khác thì phạm tội dukkaṭa. Vị chê bai Luật hoặc Pháp 
khác đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.  
 

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

8. Vị không có ý định chê bai rồi nói rằng: “Này, đến khi nào ngươi học 
thông thạo về các bài Kinh hoặc các bài kệ hoặc Vi Diệu Pháp rồi sẽ học 
thông thạo về Luật sau,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc gây ra sự bối rối là thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
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6. 8. 3. MOHANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
anācāraṃ ācaritvā ‘aññāṇakena āpannāti jānantū ’ti pātimokkhe 
uddissamāne evaṃ vadenti:1 “Idāneva kho mayaṃ jānāma ayampi kira 
dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī 
”ti.  
 
 
 
 
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū pātimokkhe uddissamāne evaṃ 
vakkhanti: ‘Idāneva kho mayaṃ jānāma ayampi kira dhammo suttāgato 
suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī ’”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave, pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadetha: ‘Idāneva 
kho mayaṃ jānāma ayampi kira dhammo suttāgato suttapariyāpanno 
anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī ’”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā, pātimokkhe 
uddissamāne evaṃ vakkhatha: ‘Idāneva kho mayaṃ jānāma ayampi kira 
dhammo suttāgato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī 
’ti? Netaṃ moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu anvaddhamāsaṃ pātimokkhe uddissamāne evaṃ 
vadeyya: ‘Idāneva kho ahaṃ jānāmi ayampi kira dhammo suttāgato 
suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī ’ti. Tañce 
bhikkhuṃ aññe bhikkhū jāneyyuṃ nisinnapubbaṃ iminā bhikkhunā 
dvattikkhattuṃ pātimokkhe uddissamāne ko pana vādo bhiyyo.2 Na ca 
tassa bhikkhuno aññāṇakena mutti atthi. Yañca tattha āpattiṃ āpanno 
tañca yathādhammo kāretabbo. Uttariṃ cassa3 moho āropetabbo: ‘Tassa 
te āvuso alābhā, tassa te dulladdhaṃ, yaṃ tvaṃ pātimokkhe uddissamāne 
na sādhukaṃ aṭṭhikatvā4 manasikarosī ’ti. Idaṃ tasmiṃ mohanake 
pācittiyan ”ti.  
 
 

                                                   
1 vadanti - Ma. 
2 ko pana vādo bhiyyo ti - Syā. 
3 uttari cassa - Ma, PTS; uttariñcassa - Syā. 
4 aṭṭhiṃ katvā - Ma. 
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6. 8. 3. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ GIẢ VỜ NGU DỐT:  
 

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 sau khi 
hành xử không đúng nguyên tắc (nghĩ rằng): “Hãy để các vị hay biết rằng: 
‘Chúng ta đã phạm tội vì không biết,’” rồi trong lúc giới bổn Pātimokkha 
đang được đọc tụng lại nói như vầy: - “Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết 
rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong 
giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.”  
 
 
 
 
 

2. 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 lúc giới bổn 
Pātimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới 
hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ 
trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng’?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc 
tụng các ngươi nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều 
học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và 
được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng,’ 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 trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng 
các ngươi lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết rằng điều học 
này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và được 
đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng’? 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 lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng vào 
mỗi nửa tháng lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây tôi mới hay biết rằng điều 
học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, 
và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.’ Nếu các vị tỳ khưu khác biết 
rõ về vị tỳ khưu ấy rằng: ‘Vị tỳ khưu này trước đây đã có ngồi hai hoặc ba 
lần trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa 
làm gì.’ Vị tỳ khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong 
trường hợp đó, (vị ấy) đã vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp 
về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu dốt nên được khẳng định đối với vị ấy rằng: 
‘Này đại đức, ngươi đây không có sự lợi ích, ngươi đây đã nhận lãnh điều 
xấu là việc trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng ngươi lại 
không khéo chăm chú và tác ý.’ Đây là tội pācittiya trong sự ngu dốt ấy.” 
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Anvaddhamāsan ’ti anuposathikaṃ.  

 
Pātimokkhe uddissamāne ’ti uddisante.  

 
Evaṃ vadeyyā ’ti anācāraṃ ācaritvā ‘aññāṇakena āpannoti jānantū ’ti, 

pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadeti: “Idāneva kho ahaṃ jānāmi ayampi 
kira dhammo suttagato suttapariyāpanno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ 
āgacchatī ”ti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

4. Tañce ’ti1 mohetukāmaṃ bhikkhuṃ aññe bhikkhū jāneyyuṃ 
nisinnapubbaṃ iminā bhikkhunā dvattikkhattuṃ pātimokkhe uddissamāne 
ko pana vādo bhiyyo. Na ca tassa bhikkhuno aññāṇakena mutti atthi. Yañca 
tattha āpattiṃ āpanno tañca yathādhammo kāretabbo. Uttariṃ cassa moho 
āropetabbo. Evañca pana bhikkhave āropetabbo. Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu pātimokkhe 
uddissamāne na sādhukaṃ aṭṭhikatvā manasikaroti. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno mohaṃ āropeyya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu pātimokkhe 
uddissamāne na sādhukaṃ aṭṭhikatvā manasikaroti. Saṅgho itthannāmassa 
bhikkhuno mohaṃ āropeti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno mohassa āropanā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Āropito saṅghena itthannāmassa bhikkhuno moho. Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Anāropite mohe moheti, āpatti dukkaṭassa. Āropite mohe moheti, āpatti 
pācittiyassa.  

                                                   
1 tañce mohetukāmaṃ bhikkhuṃ - Ma. 
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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. 
 

Vào mỗi nửa tháng: vào mỗi kỳ lễ Uposatha.  
 

Trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng: trong khi (vị 
đọc giới bổn) đang đọc tụng.  
 

Nói như vầy: Sau khi hành xử không đúng nguyên tắc, vị (nghĩ rằng): 
“Hãy để các vị hay biết rằng: ‘Ta đã phạm tội vì không biết,’” rồi trong lúc 
giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: “Ngay giờ đây tôi 
mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được 
đầy đủ trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng” thì phạm 
tội dukkaṭa. 
 
 

4. Nếu các vị tỳ khưu khác biết rõ về vị tỳ khưu có ý định giả vờ ngu dốt 
ấy rằng: “Vị tỳ khưu này trước đây đã có ngồi hai hoặc ba lần trong lúc giới 
bổn Pātimokkha đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa làm gì.” Vị tỳ khưu 
ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, (vị ấy) đã 
vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu 
dốt của vị ấy nên được khẳng định. Và này các tỳ khưu, nên khẳng định 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) không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới bổn Pātimokkha đang 
được đọc tụng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
khẳng định về sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới bổn Pātimokkha đang 
được đọc tụng. Hội chúng khẳng định về sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên 
(như vầy). Đại đức nào đồng ý việc khẳng định về sự ngu dốt của vị tỳ 
khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 
 

Sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng khẳng định. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 
 
 

Khi sự ngu dốt chưa được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi sự ngu dốt đã được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội 
pācittiya.  
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Dhammakamme dhammakammasaññī moheti, āpatti pācittiyassa. 
Adhammakamme vematiko moheti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññī moheti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

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

Anāpatti na vitthārena sutaṃ hoti, ūnakadvattikkhattuṃ vitthārena 
sutaṃ hoti, na mohetukāmassa, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Mohanasikkhāpadaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 8. 4. PAHĀRASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
kupitā anattamanā sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ pahāraṃ denti. Te 
rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tumhe āvuso rodathā ”ti? “Ime āvuso 
chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā amhākaṃ pahāraṃ dentī ”ti.  
 
 
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā bhikkhūnaṃ 
pahāraṃ dassantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave, kupitā 
anattamanā bhikkhūnaṃ pahāraṃ dethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā kupitā 
anattamanā bhikkhūnaṃ pahāraṃ dassatha? Netaṃ moghapurisā, 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano pahāraṃ dadeyya 
pācittiyan ”ti.  
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Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị 
giả vờ ngu dốt 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 thì vô tội. 
 
 

Vị chưa được nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chi tiết, vị đã được 
nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chi tiết chưa tới hai hoặc ba lần, vị 
không có ý định giả vờ ngu dốt, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về sự giả vờ ngu dốt là thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 8. 4. ĐIỀU HỌC VỀ CÚ ĐÁNH:  
 

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 nổi giận, 
bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy khóc 
lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc 
vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi 
tung cú đánh vào chúng tôi.”  
 
 
 

2. 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 khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 

“Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào vị tỳ khưu thì 
phạm tội pācittiya.”  
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Bhikkhussā ’ti aññassa bhikkhussa.  

 
Kupito anattamano ’ti anabhiraddho āhatacitto khilajāto.  

 
Pahāraṃ dadeyyā ’ti kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā 

antamaso uppalapattenapi pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa.  

 
Upasampanne upasampannasaññī kupito anattamano pahāraṃ deti, 

āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano pahāraṃ 
deti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññī kupito 
anattamano pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa.  

 
Anupasampannassa kupito anattamano pahāraṃ deti, āpatti dukkaṭassa. 

Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
Anāpatti kenaci viheṭhiyamāno mokkhādhippāyo pahāraṃ deti, 

ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Pahārasikkhāpadaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 8. 5. TALASATTIKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
kupitā anattamanā sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ talasattikaṃ uggiranti. 
Te pahārasamuñcitā1 rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tumhe āvuso 
rodathā ”ti? “Ime āvuso chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā amhākaṃ 
talasattikaṃ uggirantī ”ti.  
 

                                                   
1 pahārasamuccitā - Ma, Syā, PTS. 
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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. 
 

Vào vị tỳ khưu: vào vị tỳ khưu khác.  
 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 
 

Tung cú đánh: vị tung cú đánh bằng thân, hoặc bằng vật gắn liền với 
thân, hoặc vật ném ra, ngay cả bằng lá sen thì phạm tội pācittiya. 
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình 
rồi tung cú đánh thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, 
vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi tung cú 
đánh thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkaṭa. 
 

Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vị có ý định thoát thân rồi tung cú 
đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về cú đánh là thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 8. 5. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ GIÁ TAY (DỌA ĐÁNH):  
 

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 nổi giận, 
bất bình rồi giá tay dọa đánh1 các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy dầu 
được thoát khỏi cú đánh vẫn khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh chúng tôi.”  

                                                   
1 Được ghi nghĩa theo Chú Giải, “pahāradānākāraṃ dassetvā ...” (VinA. iv, 878). Dịch sát từ 
thì hành động này là ‘giá tay để tát tai’ (tala: lòng bàn tay, sattika: cây thương, con dao nhỏ). 
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2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā bhikkhūnaṃ1 
talasattikaṃ uggirissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave, kupitā 
anattamanā bhikkhūnaṃ1 talasattikaṃ uggirathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
kupitā anattamanā bhikkhūnaṃ talasattikaṃ uggirissatha? Netaṃ 
moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano talasattikaṃ 
uggireyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Bhikkhussā ’ti aññassa bhikkhussa.  
 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho āhatacitto khilajāto.  
 

Talasattikaṃ uggireyyā ’ti kāyaṃ vā kāyapaṭibaddhaṃ vā antamaso 
uppalapattampi uccāreti, āpatti pācittiyassa.  

 
Upasampanne upasampannasaññī kupito anattamano talasattikaṃ 

uggirati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano 
talasattikaṃ uggirati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasaññī kupito anattamano talasattikaṃ uggirati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Anupasampannassa kupito anattamano talasattikaṃ uggirati, āpatti 
dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti kenaci viheṭhiyamāno mokkhādhippāyo talasattikaṃ uggirati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Talasattikasikkhāpadaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ - Ma.  
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2. 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 khi nổi giận, bất bình lại giá 
tay dọa đánh các tỳ khưu?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh các tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình 
lại giá tay dọa đánh các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh vị tỳ khưu 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. 
 

Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu khác.  
 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 
 

Giá tay dọa đánh: vị đưa lên (phần) thân (của mình), hoặc vật gắn liền 
với thân, ngay cả bằng lá sen thì phạm tội pācittiya. 
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình 
rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu 
lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi giá 
tay dọa đánh thì phạm tội pācittiya. 
 

Vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkaṭa.  
 

Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vị có ý định thoát thân rồi giá tay dọa 
đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về sự giá tay (dọa đánh) là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 




