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6. 8. 6. AMŪLIKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsenti.  
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuṃ amūlakena 
saṅghādisesena anuddhaṃsessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave, bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsethā ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tumhe moghapurisā bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena 
anuddhaṃsessatha? Netaṃ moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ amūlakena saṅghādisesena 
anuddhaṃseyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

 

 
Bhikkhun ’ti aññaṃ bhikkhuṃ.  

 

 
Amūlakaṃ nāma adiṭṭhaṃ asutaṃ aparisaṅkitaṃ.  

 

 
Saṅghādisesenā ’ti terasannaṃ aññatarena.  

 

 
Anuddhaṃseyyā ’ti codeti vā codāpeti vā, āpatti pācittiyassa.  

 

 
Upasampanne upasampannasaññī amūlikena saṅghādisesena 

anuddhaṃseti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko amūlakena 
saṅghādisesena anuddhaṃseti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasaññī amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃseti, āpatti 
pācittiyassa.  
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6. 8. 6. ĐIỀU HỌC VỀ KHÔNG CÓ NGUYÊN CỚ:  
 

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 bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ.  
 
 

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 lại bôi nhọ vị tỳ khưu về tội 
saṅghādisesa không có nguyên cớ?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ, 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 bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ 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 bôi nhọ vị tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên 
cớ 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.  
 
 

Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, 
không bị nghi ngờ.  
 
 

Về tội saṅghādisesa: về bất cứ tội nào thuộc nhóm mười ba tội.  
 
 

Bôi nhọ: vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội thì phạm tội 
pācittiya. 
 
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị bôi nhọ về tội 
saṅghādisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị bôi nhọ về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ thì 
phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị bôi nhọ về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pācittiya.  
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Ācāravipattiyā vā diṭṭhivipattiyā vā anuddhaṃseti, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannaṃ anuddhaṃseti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

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

Anāpatti tathāsaññī codeti vā codāpeti vā, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Amūlakasikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 8. 7. SAÑCICCASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
sattarasavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ sañciccakukkuccaṃ upadahanti: 
“Bhagavatā āvuso sikkhāpadaṃ paññattaṃ ‘na ūnavīsativasso puggalo 
upasampādetabbo’ ti. Tumhe ca ūnavīsativassā upasampannā, kacci no 
tumhe anupasampannā ”ti. Te rodanti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tumhe 
āvuso rodathā ”ti? “Ime āvuso chabbaggiyā bhikkhū amhākaṃ sañcicca 
kukkuccaṃ upadahantī ”ti.  
 
 
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ sañcicca kukkuccaṃ 
upadahissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave, bhikkhūnaṃ 
sañcicca kukkuccaṃ upadahathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā bhikkhūnaṃ sañcicca 
kukkuccaṃ upadahissatha? Netaṃ moghapurisā, appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa sañcicca kukkuccaṃ upadaheyya ‘itissa 
muhuttampi aphāsu bhavissatī ’ti, etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ 
pācittiyan ”ti.  
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Vị bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm hoặc với sự hư hỏng về tri kiến 
thì phạm tội dukkaṭa. Vị bôi nhọ 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. 
 
 

Vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội theo sự nhận biết, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về không có nguyên cớ là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 8. 7. ĐIỀU HỌC VỀ CỐ Ý:  
 

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 cố ý gợi 
lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư (nói rằng): - “Này các 
đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: ‘Không được cho tu 
lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi.’ Và các ngươi chưa đủ hai mươi 
tuổi đã được tu lên bậc trên, không lẽ các ngươi là người chưa được tu lên bậc 
trên?” 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 cố 
ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi 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 lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc 
ở nơi các tỳ khưu?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cố ý 
gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi 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 cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị tỳ khưu (nghĩ rằng): 
‘Như thế sẽ làm cho vị này không được thoải mái dầu chỉ trong chốc lát,’ 
sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác 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.  
 

Sañciccā ’ti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā vītikkamo.  
 
 

Kukkuccaṃ upadabheyyā ’ti ‘Ūnavīsativasso maññe tvaṃ 
upasampanno, vikāle maññe tayā bhuttaṃ, majjaṃ maññe tayā pītaṃ, 
mātugāmena saddhiṃ raho maññe tayā nisinnan ’ti kukkuccaṃ upadahati, 
āpatti pācittiyassa.  
 

Etadevapaccayaṃ karitvā anaññan ’ti na añño koci paccayo hoti 
kukkuccaṃ upadahituṃ.  
 
 

Upasampanne upasampannasaññī sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti 
pācittiyassa. Upasampanne vematiko sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti 
pācittiyassa. Upasampanne sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

 
Anupasampannassa sañcicca kukkuccaṃ upadahati, āpatti dukkaṭassa. 

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

 
Anāpatti na kukkuccaṃ upadahitukāmo ‘ūnavīsativasso maññe tvaṃ 

upasampanno, vikāle maññe tayā bhuttaṃ, majjaṃ maññe tayā pītaṃ, 
mātugāmena saddhiṃ raho maññe tayā nisinnaṃ, iṅgha jānāhi, mā te 
pacchā kukkuccaṃ ahosī ’ti bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Sañciccasikkhāpadaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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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. 
 

Ở nơi vị tỳ khưu: ở nơi vị tỳ khưu khác.  
 

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

Gợi lên nỗi nghi hoặc: Vị gợi lên nỗi nghi hoặc (nói rằng): ‘Ta nghĩ 
rằng ngươi chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ rằng 
ngươi đã thọ thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ 
rằng ngươi đã ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo’ thì phạm tội pācittiya. 
 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: 
không có bất cứ nguyên nhân nào khác để gợi lên nỗi nghi hoặc.  
 
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi 
nghi hoặc thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị cố ý 
gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi 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. 
 

Vị không có ý định gợi lên nỗi nghi hoặc rồi nói rằng: ‘Ta nghĩ rằng ngươi 
chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ rằng ngươi đã thọ 
thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ rằng ngươi đã 
ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo. Này ngươi hãy biết lấy, ngươi chớ có nghi 
hoặc về sau này,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về cố ý là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
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6. 8. 8. UPASSUTISIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍenti.1 Pesalā bhikkhū evaṃ vadenti: 
“Alajjino ime āvuso chabbaggiyā bhikkhū na sakkā imehi saha bhaṇḍitun ”ti. 
Chabbaggiyā bhikkhū evaṃ vadenti: “Kissa tumhe āvuso amhe alajjivādena 
pāpethā ”ti? “Kahaṃ pana tumhe āvuso assutthā ”ti? “Mayaṃ 
āyasmantānaṃ upassutiṃ tiṭṭhamhā ”ti.  
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ 
kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ tiṭṭhissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave, bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajānānaṃ kalahajānānaṃ 
vivādāpannānaṃ upassutiṃ tiṭṭhathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā, bhikkhūnaṃ 
bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ tiṭṭhissatha? 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ 
vivādāpannānaṃ upassutiṃ tiṭṭheyya yaṃ ime bhaṇissanti taṃ sossāmīti 
etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Bhikkhūnan ’ti aññesaṃ bhikkhūnaṃ.  
 

Bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānan ’ti 
adhikaraṇajātānaṃ.  
 

Upassutiṃ tiṭṭheyyā ’ti ‘imesaṃ sutvā codessāmi sāressāmi 
paṭicodessāmi paṭisāressāmi maṅkukarissāmī ’ti2 gacchati, āpatti 
dukkaṭassa. Yattha ṭhito suṇāti, āpatti pācittiyassa. Pacchato gacchanto 
turito gacchati ‘sossāmī ’ti, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhito suṇāti, āpatti 
pācittiyassa. Purato gacchato ohīyati ‘sossāmī ’ti, āpatti pācittiyassa. Yattha 
ṭhito suṇāti, āpatti pācittiyassa. Bhikkhussa ṭhitokāsaṃ vā nisinnokāsaṃ vā 
nipannokāsaṃ vā āgantvā mantentaṃ ukkāsitabbaṃ vijānāpetabbaṃ, no ce 
ukkāseyya vā vijānāpeyya vā, āpatti pācittiyassa.  
 

                                                   
1 bhaṇḍanti - Ma, Syā, PTS.  
2 maṅkū karissāmī ti - Ma; maṅkuṃ karissāmī ’ti - Syā, PTS. 
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6. 8. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC NGHE LÉN:  
 

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 xung đột 
với các tỳ khưu hiền thiện. Các tỳ khưu hiền thiện nói như vầy: - “Này các đại 
đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này không có liêm sỉ, không có thể xung đột 
với các vị này được.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư nói như vầy: - “Này các đại 
đức, vì sao các vị lại lên án chúng tôi bằng cách nói là không có liêm sỉ?” - 
“Này các đại đức, các vị đã nghe ở đâu?” - “Chúng tôi đã đứng nghe lén các 
đại đức.”  
 
 

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 lại đứng nghe lén các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đứng nghe lén các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, 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 
đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận 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 đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã 
nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận (nghĩ rằng): ‘Những người 
này nói điều gì, ta sẽ nghe lời ấy,’ sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy 
không điều nào 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. 
 
 

(Của) các tỳ khưu: (của) các vị tỳ khưu khác.  
 
 

Đứng nghe lén: “Sau khi lắng nghe những người này, ta sẽ quở trách, ta 
sẽ nhắc nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ” 
rồi đi đến thì phạm tội dukkaṭa. Tại nơi nào, vị (ấy) đứng và nghe được thì 
phạm tội pācittiya. Trong khi đang đi ở phía sau, vị đi nhanh hơn (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ lắng nghe” thì phạm tội dukkaṭa. Tại nơi nào, vị (ấy) đứng và 
nghe được thì phạm tội pācittiya. Trong khi đang đi ở phía trước, vị đi chậm 
lại (nghĩ rằng): “Ta sẽ lắng nghe” thì phạm tội dukkaṭa. Tại nơi nào, vị (ấy) 
đứng và nghe được thì phạm tội pācittiya. Sau khi đi đến chỗ đứng hoặc chỗ 
ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu, nên tằng hắng, nên báo hiệu cho vị đang 
nói biết. Nếu không tằng hắng hoặc báo hiệu cho biết thì phạm tội pācittiya. 
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Etadeva paccayaṃ karitvā anaññan ’ti na añño koci paccayo hoti 
upassutiṃ tiṭṭhituṃ.  
 
 
 

Upasampanne upasampannasaññī upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. 
Upasampanne vematiko upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasaññī upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. 
 
 
 

Anupasampannassa upassutiṃ tiṭṭhati, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 
 

Anāpatti ‘imesaṃ sutvā oramissāmi viramissāmi vūpasamissāmi1 
attānaṃ parimocessāmī ’ti gacchati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Upassutisikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 8. 9. KAMMAPAṬIBĀHANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
anācāraṃ ācaritvā ekamekassa kamme kayiramāne paṭikkosanti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena saṅgho sannipatito hoti kenacideva karaṇīyena. 
Chabbaggiyā bhikkhū cīvarakammaṃ karontā ekassa chandaṃ adaṃsu. 
Atha kho saṅgho ‘ayaṃ āvuso chabbaggiyā bhikkhū ekako āgato. Handassa 
mayaṃ kammaṃ karomā ’ti tassa kammaṃ akāsi. Atha kho so bhikkhu yena 
chabbaggiyā bhikkhū tenupasaṅkami. Chabbaggiyā bhikkhū taṃ bhikkhuṃ 
etadavocuṃ: “Kiṃ āvuso saṅgho akāsī ”ti? “Saṅgho me āvuso kammaṃ akāsī 
”ti. “Na mayaṃ āvuso etadatthāya chandaṃ adamha ‘tuyhaṃ kammaṃ 
karissatī ’ti. Sace ca mayaṃ jāneyyāma2 ‘tuyhaṃ kammaṃ karissatī ’ti, na 
mayaṃ chandaṃ dadeyyāmā ”ti.  
  

                                                   
1 vūpasamessāmi - Sī 1, Sīmu 1.    2 sace ca mayaṃ jāneyyāma - Syā. 
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Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: 
không có bất cứ nguyên nhân nào khác để đứng nghe lén. 
 
 

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

Vị đứng nghe lén 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. 
 
 

(Nghĩ rằng): ‘Sau khi lắng nghe những người này, ta sẽ hạn chế, ta sẽ kềm 
chế, ta sẽ dập tắt (sự việc), ta sẽ tự mình thoát ra’ rồi đi đến, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc nghe lén là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 8. 9. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC NGĂN CẢN HÀNH SỰ:  
 

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 sai nguyên tắc lại phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện 
cho từng vị một.  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc cần làm nào đó. Các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự tùy thuận đến một 
vị. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc rằng): “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư chỉ có mỗi một vị đã đi đến, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự cho vị ấy” 
rồi đã thực hiện hành sự cho vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này đại đức, hội chúng đã làm gì?” - “Này các đại đức, hội chúng đã 
thực thi hành sự đến tôi.” - “Này đại đức, chúng tôi đã không trao ra sự tùy 
thuận vì mục đích của việc ấy (là việc): ‘Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức.’ Và 
này đại đức, nếu chúng tôi biết rằng: ‘Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức’ thì 
chúng tôi đã không trao ra sự tùy thuận.”  
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2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū dhammikānaṃ kammānaṃ 
chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ1 āpajjissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave, dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā 
khīyanadhammaṃ āpajjathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā dhammikānaṃ 
kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjissatha? Netaṃ 
moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā 
khīyanadhammaṃ āpajjeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Dhammikaṃ nāma kammaṃ apalokanakammaṃ ñattikammaṃ 

ñattidutiya kammaṃ ñatticatutthakammaṃ dhammena vinayena 
satthusāsanena kataṃ, etaṃ dhammikaṃ kammaṃ, chandaṃ datvā khīyati, 
āpatti pācittiyassa.  

 
Dhammikamme dhammikammasaññī chandaṃ datvā khīyati, āpatti 

pācittiyassa. Dhammakamme vematiko chandaṃ datvā khīyati, āpatti 
dukkaṭassa. Dhammakamme adhammakammasaññī chandaṃ datvā khīyati, 
anāpatti.  

 
Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhamma-

kamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhamma-
kammasaññī, anāpatti.  

 
Anāpatti ‘adhammena vā vaggena vā na kammārahassa vā katan ’ti 

jānanto khīyati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Kammapaṭibāhanasikkhāpadaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 khīyadhammaṃ - PTS. 
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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 sau khi trao ra sự tùy thuận 
cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận cho 
những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán, 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 sau khi trao ra sự tùy 
thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán 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 sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng 
pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán 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. 
 

Hành sự đúng pháp nghĩa là hành sự công bố, hành sự với lời thông 
báo, hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hành sự với lời thông báo đến 
lần thứ tư được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo Sư; 
việc này gọi là hành sự đúng pháp. Sau khi trao ra sự tùy thuận, vị phê phán 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị sau khi trao ra sự 
tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, có sự 
hoài nghi, vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội dukkaṭa. 
Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị sau khi trao ra sự tùy 
thuận rồi phê phán 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 phê phán trong khi biết rằng: ‘Hành sự đã được thực hiện sai pháp 
hoặc theo phe nhóm hoặc đến vị không đáng bị hành sự,’ vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc ngăn cản hành sự là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
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6. 8. 10. CHANDAṂ ADATVĀ  
GAMANASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena saṅgho sannipatito hoti 
kenacideva karaṇīyena. Chabbaggiyā bhikkhū cīvarakammaṃ karontā 
ekassa chandaṃ adaṃsu. Atha kho saṅgho ‘yassatthāya sannipatito taṃ 
kammaṃ karissāmī ’ti ñattiṃ ṭhapesi. Atha kho so bhikkhu ‘evamevime 
ekamekassa kammaṃ karonti. Kassa tumhe kammaṃ karissathā ’ti chandaṃ 
adatvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  
 
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhu saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ 
adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhu saṅghe 
vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamasī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā 
uṭṭhāyāsanā pakkamissasi? Netaṃ moghapurisa, appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu saṅghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ 
adatvā uṭṭhāyāsanā pakkameyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Saṅghe vinicchayakathā nāma vatthu vā ārocitaṃ hoti avinicchitaṃ, 
ñatti vā ṭhapitā hoti kammāvācā vā vippakatā.1  
 

Chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkameyyā ’ti ‘kathaṃ idaṃ 
kammaṃ kuppaṃ assa vaggaṃ assa na kareyyā ’ti gacchati, āpatti 
dukkaṭassa. Parisāya hatthapāsaṃ vijahantassa, āpatti dukkaṭassa. Vijahite 
āpatti pācittiyassa.  
 

Dhammikamme dhammikammasaññī chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā 
pakkamati, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme vematiko chandaṃ adatvā 
uṭṭhāyāsanā pakkamati, āpatti dukkaṭassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññī chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkamati, anāpatti.  
 
                                                   
1 vippakatā hoti - Ma, Syā, PTS.  
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6. 8. 10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BỎ ĐI  
KHÔNG TRAO RA SỰ TÙY THUẬN:  

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc 
cần làm nào đó. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự 
tùy thuận cho một vị. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc rằng): “Hội chúng đã tụ hội 
lại vì mục đích của hành sự nào thì chúng ta sẽ thực hiện hành sự ấy” rồi đã 
thiết lập lời đề nghị. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Các vị này thực hiện 
hành sự đến từng vị một giống y như vầy. Các đại đức sẽ thực hiện hành sự 
đến vị nào đây?” Sau khi không trao ra sự tùy thuận rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và bỏ đi.  
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội 
chúng vị tỳ khưu không trao ra sự tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ 
đi?” ―(như trên)― “Này tỳ khưu, nghe nói trong khi lời quyết định đang 
được tuyên bố ở hội chúng ngươi không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi, 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 trong 
khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, ngươi không trao ra sự 
tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi 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 lời quyết định đang được tuyên bố ở hội 
chúng, không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi 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. 
 

Trong khi lời quyết định (đang được tuyên bố) ở hội chúng 
nghĩa là sự việc đã được kể ra nhưng chưa được quyết định, hoặc là lời đề 
nghị vừa mới được thiết lập, hoặc là tuyên ngôn của hành sự chưa được hoàn 
thành. 
 

(Sau khi) không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy 
và bỏ đi: (Nghĩ rằng): “Làm cách nào để hành sự này là không thể duy trì, là 
theo phe nhóm, không thể thực hiện” rồi đi thì phạm tội dukkaṭa. Vị lìa xa 
khỏi tập thể một tầm tay (1 mét 25) thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã lìa khỏi thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị không trao ra sự 
tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội pācittiya. Hành sự 
đúng pháp, có sự hoài nghi, vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội dukkaṭa. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai pháp, vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và 
bỏ đi thì vô tội.  
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Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa. Adhamma-
kamme vematiko, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhamma-
kammasaññī, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti ‘saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā 
bhavissatī ’ti gacchati, ‘saṅghabhedo vā saṅgharāji vā bhavissatī ’ti gacchati, 
‘adhammena vā vaggena vā na kammārahassa vā kammaṃ karissatī ’ti 
gacchati, gilāno vā gacchati, gilānassa karaṇīyena vā gacchati, uccārena vā 
passāvena vā pīḷito gacchati, na kammaṃ kopetukāmo puna paccāgamissāmī 
’ti gacchati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Chandaṃ adatvā gamanasikkhāpadaṃ dasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 8. 11. DABBASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmā dabbo mallaputto 
saṅghassa senāsanañca paññāpeti bhattāni ca uddisati. So cāyasmā 
dubbalacīvaro hoti. Tena kho pana samayena saṅghassa ekaṃ cīvaraṃ 
uppannaṃ hoti. Atha kho saṅgho taṃ cīvaraṃ āyasmato dabbassa 
mallaputtassa adāsi. Chabbaggiyā bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Yathāsanthutaṃ bhikkhū saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇāmentī ”ti.  
 
 
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā 
pacchā khīyanadhammaṃ āpajjissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ 
āpajjathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ 
hi nāma tumhe moghapurisā samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā 
khīyanadhammaṃ āpajjissatha? Netaṃ moghapurisā, appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā 
khīyanadhammaṃ āpajjeyya ‘yathāsanthutaṃ bhikkhū saṅghikaṃ lābhaṃ 
pariṇāmentī ’ti pācittiyan ”ti.  
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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 (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi đi, (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự chia rẽ hội chúng 
hoặc là sự bất đồng trong hội chúng’ rồi đi, (nghĩ rằng): ‘Hội chúng sẽ thực 
hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không 
xứng đáng với hành sự’ rồi đi, vị bị bệnh rồi đi, vị đi vì công việc cần làm đối 
với vị bị bệnh, vị bị khó chịu vì đại tiện hoặc tiểu tiện rồi đi, vị không có ý 
định làm xáo trộn hành sự (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ quay trở lại’ rồi đi, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận là thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 8. 11. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ DABBA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta phân bố 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Và vị đại đức ấy có y đã tàn 
tạ. Vào lúc bấy giờ, có một y được phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, hội 
chúng đã cho y ấy đến đại đức Dabba Mallaputta. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc về 
hội chúng thuận theo sự quen biết.”  
 
 
 
 

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 cùng với hội chúng hợp nhất 
đã cho y sau đó lại tiến hành việc phê phán?” ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại 
tiến hành việc phê phán, 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 cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến hành 
việc phê phán 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 cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến 
hành việc phê phán rằng: ‘Các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc về hội chúng 
thuận theo sự quen biết’ thì phạm tội pācittiya.”  
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Samaggo nāma saṅgho samānasaṃvāsako samānasīmāyaṃ ṭhito.  
 
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-
pacchimaṃ.  
 
 

Datvā ’ti sayaṃ datvā.  
 
 

Yathāsanthutaṃ nāma yathāmittatā yathāsandiṭṭhatā yathā-
sambhattatā yathāsamānūpajjhāyakatā yathāsamānācariyakatā.  
 
 

Saṅghikaṃ nāma saṅghassa dinnaṃ hoti pariccattaṃ.  
 
 

Lābho nāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā 
antamaso cuṇṇapiṇḍopi dantakaṭṭhampi dasikasuttampi.1  
 
 

Pacchā khīyanadhammaṃ āpajjeyyā ’ti upasampannassa saṅghena 
sammatassa senāsanapaññāpakassa vā bhattuddesakassa vā yāgubhājakassa 
vā phalabhājakassa vā khajjakabhājakassa vā appamattakavissajjakassa vā 
cīvaraṃ dinne khīyati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Dhammikamme dhammikammasaññī cīvaraṃ dinne khīyati, āpatti 
pācittiyassa. Dhammakamme vematiko cīvaraṃ dinne khīyati, āpatti 
pācittiyassa. Dhammakamme adhammakammasaññī cīvaraṃ dinne khīyati, 
āpatti pācittiyassa.  
 
 

Aññaṃ parikkhāraṃ dinne khīyati, āpatti dukkaṭassa. Upasampannassa 
saṅghena asammatassa senāsanapaññāpakassa vā bhattuddesakassa vā 
yāgubhājakassa vā phalabhājakassa vā khajjakabhājakassa vā 
appamattakavissajjakassa vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ dinne 
khīyati, āpatti dukkaṭassa.  
 

                                                   
1 dasikasuttamattampi - Sī 1. 
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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.  
 
 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới.  
 
 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung.  
 
 

(Sau khi) đã cho: sau khi đích thân cho. 
 
 

Thuận theo sự quen biết nghĩa là thuận theo tình bạn bè, thuận theo 
sự đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế 
độ, thuận theo sự có chung thầy dạy học. 
 
 

Thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho 
hội chúng. 
 
 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. 
 
 

Sau đó lại tiến hành việc phê phán: Khi y đã được cho đến vị đã tu 
lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vị 
sắp xếp bữa ăn hoặc làm vị phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây 
hoặc làm vị phân chia thức ăn khô hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê 
phán thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi y đã được cho, 
vị phê phán thì phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi 
y đã được cho, vị phê phán thì phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự sai pháp, khi y đã được cho, vị phê phán thì phạm tội 
pācittiya.  
 
 

Khi vật dụng khác đã được cho, vị phê phán thì phạm tội dukkaṭa. Khi y 
hoặc vật dụng khác đã được cho đến vị đã tu lên bậc trên không được hội 
chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn hoặc 
làm vị phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây hoặc làm vị phân chia 
thức ăn khô hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội 
dukkaṭa.  
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Anupasampannassa saṅghena sammatassa vā asammatassa vā 
senāsanapaññāpakassa vā bhattuddesakassa vā yāgubhājakassa vā 
phalabhājakassa vā khajjakabhājakassa vā appamattakavissajjakassa vā 
cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ dinne khīyati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

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

Anāpatti ‘pakatiyā chandā dosā mohā bhayā karontaṃ kvattho tassa 
dinnena, laddhāpi vinipātessati na sammā upanessatī ’ti khīyati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dabbasikkhāpadaṃ1 ekādasamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 8. 12. PARIṆĀMANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññatarassa 
pūgassa saṅghassa sacīvarabhattaṃ paṭiyattaṃ hoti, “bhojetvā cīvarena 
acchādessāmā ”ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū yena so pūgo 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā taṃ pūgaṃ etadavocuṃ: “Dethāvuso 
imāni cīvarāni imesaṃ bhikkhūnan ”ti. “Na mayaṃ bhante dassāma, 
amhākaṃ saṅghassa anuvassaṃ2 sacīvarabhikkhā paññattā ”ti. “Bahū āvuso 
saṅghassa dāyakā bahū saṅghassa bhaddāni.3 Ime tumhe nissāya tumhe 
sampassantā idha viharanti. Tumhe ce imesaṃ na dassatha atha ko carahi 
imesaṃ dassati. Dethāvuso imāni cīvarāni imesaṃ bhikkhūnan ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho so pūgo chabbaggiyehi bhikkhūhi nippīḷiyamāno 
yathāpaṭiyattaṃ cīvaraṃ chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ datvā saṅghaṃ 
bhattena parivisi. Ye te bhikkhū jānanti saṅghassa sacīvarabhattaṃ 
paṭiyattaṃ na ca jānanti ‘chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ dinnan ’ti, te 
evamāhaṃsu: “Oṇojethāvuso saṅghassa cīvaran ”ti. “Natthi bhante 
yathāpaṭiyattaṃ cīvaraṃ. Ayyā chabbaggiyā ayyānaṃ chabbaggiyānaṃ 
pariṇāmesun ”ti.  
 

                                                   
1 dubbalasikkhāpadaṃ - Ma.  2 anuvassakaṃ - Sī.   3 saṅghassa bhattā - Ma, Syā, PTS. 
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Khi y hoặc vật dụng khác đã được cho đến người chưa tu lên bậc trên 
được chỉ định hoặc không được chỉ định bởi hội chúng làm vị phân bố chỗ 
trú ngụ hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn hoặc làm vị phân chia cháo hoặc làm vị 
phân chia trái cây hoặc làm vị phân chia thức ăn khô hoặc làm vị phân chia 
vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội dukkaṭa.  
 

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 phê phán (hội chúng) đang hành động theo thói thường vì ưa thích, vì 
sân hận, vì si mê, vì sợ hãi rằng: ‘Lợi ích gì với việc cho đến vị ấy? Thậm chí 
khi nhận được rồi (vị ấy) sẽ phí phạm, sẽ không bảo quản đúng đắn;’ vị bị 
điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về vị Dabba là thứ mười một. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 8. 12. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC THUYẾT PHỤC DÂNG:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthī có bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng của phường hội nọ đã được chuẩn bị (thông báo rằng): 
“Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục sư 
đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy điều này: 
- “Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho các vị tỳ khưu này.” - “Thưa các 
ngài, chúng tôi sẽ không dâng. Bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng 
năm của chúng tôi đã được thông báo.” - “Này các đạo hữu, hội chúng có 
nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. Các vị này sống ở đây nương nhờ 
vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến các vị này, 
giờ còn ai sẽ bố thí cho các vị này? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho 
các vị tỳ khưu này.”  
 
 
 
 
 

Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm Lục Sư ép buộc phường hội ấy đã 
dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi dâng vật thực 
đến hội chúng. Các vị tỳ khưu biết được bữa trai phạn có dâng y đến hội 
chúng đã được chuẩn bị mà không biết rằng: “(Y) đã được dâng đến các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư,” các vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy cống 
hiến y đến hội chúng.” - “Thưa các ngài, không có y như đã chuẩn bị; các ngài 
đại đức nhóm Lục Sư đã thuyết phục dâng cho các ngài đại đức nhóm Lục 
Sư.”  
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2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ 
puggalassa pariṇāmessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave, jānaṃ 
saṅghikaṃ lābaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmessatha? Netaṃ 
moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa 
pariṇāmeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. 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.  
 
 

Saṅghikaṃ nāma saṅghassa dinnaṃ hoti pariccattaṃ.  
 
 

Lābho nāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajja-
parikkhārā antamaso cuṇṇapiṇḍopi dantakaṭṭhamipi dasikasuttampi.  
 
 

Pariṇataṃ nāma ‘dassāma karissāmā ’ti vācā bhinnā hoti taṃ 
puggalassa pariṇāmeti, āpatti pācittiyassa. Pariṇate pariṇatasaññī 
puggalassa pariṇāmeti, āpatti pācittiyassa. Pariṇate vematiko puggalassa 
pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Pariṇate apariṇatasaññī puggalassa 
pariṇāmeti, anāpatti  
 
 

Saṅghassa pariṇataṃ aññasaṅghassa vā cetiyassa vā pariṇāmeti, āpatti 
dukkaṭassa. Cetiyassa pariṇataṃ aññacetiyassa vā saṅghassa vā gaṇassa vā1 
puggalassa vā pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Puggalassa pariṇataṃ 
aññapuggalassa vā saṅghassa vā gaṇassa vā cetiyassa vā pariṇāmeti, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 

Apariṇate pariṇatasaññī, āpatti dukkaṭassa. Apariṇate vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Apariṇate apariṇatasaññī, anāpatti.  

                                                   
1 gaṇassa vā - iti padaṃ Ma, Syā, PTS potthake na dissate.  
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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 trong khi biết lợi lộc đã được 
khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết phục dâng cho cá nhân?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết lợi lộc đã 
được khẳng định là dành riêng cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá 
nhân, 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 lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết 
phục dâng cho cá nhân 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 lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng 
cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân 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. 
 

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

Dành riêng cho hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 
 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. 
 

Đã được khẳng định nghĩa là lời nói đã được phát ra rằng: ‘Chúng tôi 
sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.’ Vị thuyết phục dâng vật ấy cho cá nhân thì phạm 
tội pācittiya. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị 
thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội pācittiya. Khi đã được khẳng 
định, có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội dukkaṭa. 
Khi đã được khẳng định, (lầm) tưởng là chưa được khẳng định, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân thì vô tội.  
 
 

Khi đã được khẳng định là dành riêng cho hội chúng, vị thuyết phục dâng 
đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã được khẳng 
định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội 
chúng, hoặc cá nhân thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã được khẳng định là dâng 
cho cá nhân, vị thuyết phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo 
tháp thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Khi chưa được khẳng định, (lầm) tưởng là đã được khẳng định, phạm tội 
dukkaṭa. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi 
chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định thì vô tội. 
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Anāpatti ‘kattha demā’ ti pucchiyamāno ‘yattha tumhākaṃ deyya-
dhammo paribhogaṃ vā labheyya paṭisaṅkhāraṃ vā labheyya ciraṭṭhiko vā 
assa, yattha vā pana tumhākaṃ cittaṃ pasīdati tattha dethā ’ti bhaṇati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Pariṇāmanasikkhāpadaṃ dvādasamaṃ.  
 

Sahadhammikavaggo aṭṭhamo. 
 

--ooOoo-- 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Sahadhamma vivaṇṇañca - mohāpanaṃ pahārakaṃ,  
 talasatti amūlañca - sañcicca ca upassuti, 
 paṭibāhanachandañca - dabbañca pariṇāmanan ”ti.  
 

--ooOoo-- 
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Trong khi được hỏi rằng: ‘Chúng tôi dâng nơi nào?’ vị nói rằng: ‘Nơi nào 
mà pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm 
vật sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị được 
hoan hỷ thì hãy dâng nơi đó,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc thuyết phục dâng là thứ mười hai. 
 

Phẩm (Nói) Theo Pháp là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Theo Pháp, và sự chê bai, sự giả vờ ngu dốt, cú đánh, việc giá tay dọa 
đánh, không có nguyên cớ, cố ý, và sự nghe lén, việc ngăn cản, và sự tùy 
thuận, vị Dabba, và việc thuyết phục dâng. 
 

--ooOoo-- 




