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8. 6. 1.  
1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 

Tena kho pana samayena aññatarena brāhmaṇena saṅghassa payopānaṃ 
paṭiyattaṃ hoti. Bhikkhū surusurukārakaṃ khīraṃ pivanti. Aññataro 
naṭapubbako bhikkhū evamāha: “Sabbāyaṃ1 maññe saṅgho sītīkato ”ti.2 Ye 
te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhu saṅghaṃ ārabbha davaṃ karissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
tvaṃ bhikkhu saṅghaṃ ārabbha davaṃ akāsī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa 
saṅghaṃ ārabbha davaṃ karissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na 
bhikkhave buddhaṃ vā dhammaṃ vā saṅghaṃ vā ārabbha davo kātabbo. Yo 
kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ 
anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Na surusurukārakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na surusurukārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
surusurukārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

8. 6. 2.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

hatthanillehakaṃ bhuñjanti. ―pe―  
 
 

“Na hatthanillehakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na hatthanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
hatthanillehakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 sabboyaṃ - Ma.     2 sītikato ti - PTS; sītakato ti - Sīmu.  
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8. 6. 1.  
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, ở tu viện 

Ghosita. Vào lúc bấy giờ, món nước sữa được chuẩn bị cho hội chúng bởi 
người Bà-la-môn nọ. Các vị tỳ khưu uống sữa làm tiếng kêu sột sột. Có vị tỳ 
khưu nọ trước kia là kịch sĩ đã nói như vầy: - “Tôi nghĩ rằng toàn thể hội 
chúng này bị lạnh.” Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại làm trò đùa giỡn liên 
quan đến hội chúng?” ―(như trên)― “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi làm trò 
đùa giỡn liên quan đến hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại làm trò đùa giỡn liên quan đến hội chúng vậy? 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, không nên làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Phật, hoặc 
đến Giáo Pháp, hoặc đến Hội Chúng; vị nào làm thì phạm tội dukkaṭa. Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức về sự 
khó khăn trong việc cấp dưỡng, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  

 
“‘Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng sột sột’ là việc học tập nên được thực 

hành.”  

 
2. Không nên thọ thực có làm tiếng sột sột. Vị nào thọ thực có làm tiếng 

sột sột do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  

 
3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

 

Điều học thứ nhất. 
--ooOoo-- 

 
 

8. 6. 2.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ thực có sự liếm tay. ―(như trên)―  

 
“‘Ta sẽ không thọ thực có sự liếm tay’ là việc học tập nên được thực 

hành.”  

 
2. Không nên thọ thực có sự liếm tay. Vị nào thọ thực có sự liếm tay do 

không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  

 
3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 

sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhì. 
--ooOoo-- 
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8. 6. 3.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

pattanillehakaṃ bhuñjanti. ―pe―  

 
“Na pattanillehakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na pattanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

pattanillehakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, parittake sese ekato 

saṃkaḍḍhitvā nillehitvā bhuñjati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ. 
--ooOoo-- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 6. 4.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

oṭṭhanillehakaṃ bhuñjanti. ―pe―  

 
“Na oṭṭhanillehakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na oṭṭhanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

oṭṭhanillehakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  

 
Catutthasikkhāpadaṃ.  

--ooOoo-- 
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8. 6. 3.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ thực có sự nạo vét bình bát.1 ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự nạo vét bình bát’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Vị nào thọ thực có sự nạo 
vét bình bát do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại vét ra ngoài rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ ba. 
--ooOoo-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 6. 4.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ thực có sự liếm môi. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự liếm môi’ là việc học tập nên được thực 
hành.”  
 

2. Không nên thọ thực có sự liếm môi. Vị nào thọ thực có sự liếm môi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tư. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Từ nillehakaṃ nghĩa là sự liếm, vét trong ba cụm từ “hattha-nillehakaṃ, patta-
nillehakaṃ, oṭṭha-nillehakaṃ” liên quan đến tay, bình bát, và môi. Sở dĩ chúng tôi không 
dịch là “liếm bình bát” vì điều ấy không thể thực hiện được nên ghi là “nạo vét.” Nếu vị tỳ 
khưu thọ thực trong đĩa thì từ “liếm” có thể áp dụng (ND). 
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8. 6. 5.  
1. Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire1 

bhesakalāvane migadāye. Tena kho pana samayena bhikkhū kokanade2 
pāsāde sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭigaṇhanti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā sāmisena 
hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti?  
 

 
2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 

khīyantānaṃ vipācentānaṃ Ye te bhikkhū appicchā ―pe― “Kathaṃ hi nāma 
bhikkhū sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ 
paṭigaṇhantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā sāmisena hatthena 
pānīyathālakaṃ paṭiggahessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

 
“Na sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggahessāmī ’ti sikkhā 

karaṇīyā ”ti.  
 

 
3. Na sāmisena hatthena pānīyathālako paṭiggahetabbo. Yo anādariyaṃ 

paṭicca sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭiggaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  
 

 
4. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, ‘dhovissāmī ’ti vā 

‘dhovāpessāmī ’ti vā paṭigaṇhāti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

8. 6. 6.  
1. Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire 

bhesakalāvane migadāye. Tena kho pana samayena bhikkhū kokanade 
pāsāde sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍhenti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā 
sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍhessanti, seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti?  
 
  

                                                   
1 susumāragire - Ma.      2 kokanude - katthaci. 
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8. 6. 5.  
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 

Susumāragira, ở rừng Bhesakalā, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vị tỳ khưu thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính 
thức ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?”  
 

 
2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính 
thức ăn?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ lãnh tô 
nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay 
có dính thức ăn 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:  
 

 
“‘Ta sẽ không thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn’ là 

việc học tập nên được thực hành.”  
 

 
3. Không nên thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn. Vị nào 

thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkaṭa.  
 

 
4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị thọ lãnh (nghĩ 

rằng): ‘Ta sẽ rửa’ hoặc ‘Ta sẽ bảo (người khác) rửa,’ trong những lúc có sự cố, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ năm. 
--ooOoo-- 

 
 

8. 6. 6.  
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 

Susumāragira, ở rừng Bhesakalā, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vị tỳ khưu đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm 
nhà. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?”  
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2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū sasitthakaṃ pattadhovanaṃ 
antaraghare chaḍḍhessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū 
sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍhentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma te bhikkhave 
moghapurisā sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍhessanti? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

 
“Na sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍhessāmī ’ti sikkhā 

karaṇīyā ”ti.  
 

 
3. Na sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍhetabbaṃ. Yo 

anādariyaṃ paṭicca sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍheti, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

 
4. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, uddharitvā vā 

bhinditvā vā paṭiggahe vā1 nīharitvā vā chaḍḍheti, āpadāsu, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

8. 6. 7.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

chattapāṇissa dhammaṃ desenti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū 
chattapāṇissa dhammaṃ desessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave chattapāṇissa dhammaṃ desethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
chattapāṇissa dhammaṃ desessatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 
 

“Na chattapāṇissa dhammaṃ desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

 Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

                                                   
1 paṭiggahetvā vā - Ma, PTS, Sīmu 1, Sī 1. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi 
xóm nhà?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đổ bỏ nước 
rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm 
ở nơi xóm nhà 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:  
 
 

“‘Ta sẽ không đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà’ là việc 
học tập nên được thực hành.”  
 
 

3. Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Vị nào 
đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi đã vớt ra 
(các hột cơm) hoặc sau khi làm nhừ nát hoặc (đổ vào) ở đồ chứa hoặc đem ra 
bên ngoài rồi đổ bỏ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
 

Điều học thứ sáu. 
--ooOoo-- 

 
 

8. 6. 7.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay. 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 thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay, 
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 thuyết 
Pháp đến người có dù ở bàn tay 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:  
 
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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2. Tena kho pana samayena bhikkhū chattapāṇissa gilānassa dhammaṃ 
desetuṃ kukkuccāyantā na desenti.1 Manussā ujjhayānti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā chattapāṇisa gilānassa dhammaṃ na 
desessantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave chattapāṇissa 
gilānassa dhammaṃ desetuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 

“Na chattapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā 
”ti.  
 

3. Chattaṃ nāma tīṇi chattāni setacchattaṃ kilañjacchattaṃ 
paṇṇacchattaṃ maṇḍalabaddhaṃ salākabaddhaṃ.  
 

Dhammo nāma buddhabhāsito sāvakabhāsito isibhāsito devabhāsito 
atthūpasaṃhito dhammūpasaṃhito.  
 

Deseyyā ’ti padena deseti, pade pade āpatti dukkaṭassa. Akkharāya 
deseti, akkharakkharāya āpatti dukkaṭassa.  
 

4. Na chattapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ 
paṭicca chattapāṇisa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

5. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 6. 8.  

1. Sāvatthinidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
daṇḍapāṇissa dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

“Na daṇḍapāṇisa agilānassa dhammaṃ desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā 
”ti.  
 

2. Daṇḍo nāma majjhamassa purisassa catuhattho daṇḍo, tato ukkaṭṭho 
adaṇḍo, omako adaṇḍo.  
 

Na daṇḍapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca 
daṇḍapāṇisa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 desetuṃ kukkuccāyanti - Ma, Syā, PTS.  
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại thuyết Pháp đến người bị bệnh 
có dù ở bàn tay rồi không thuyết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không thuyết Pháp đến người bị 
bệnh có dù ở bàn tay?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thuyết Pháp đến người 
bị bệnh có dù ở bàn tay. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.”  
 

3. Dù nghĩa là có ba loại dù: dù trắng, dù bằng sậy, dù bằng lá được buộc 
theo vòng tròn, được buộc bằng các thanh cây dẹp.  
 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên có liên quan đến mục 
đích có liên quan đến Giáo Pháp. 
 

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

4. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ bảy. 
--ooOoo-- 

 
8. 6. 8.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Gậy nghĩa là gậy dài bốn cánh tay của người đàn ông bậc trung 
(khoảng hai mét), dài hơn không phải là gậy, ngắn hơn không phải là gậy. 
 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tám. 
--ooOoo-- 
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8. 6. 9.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

satthapāṇissa dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

“Na satthapāṇisa agilānassa dhammaṃ desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā 
”ti.  
 

2. Satthaṃ nāma ekatodhāraṃ ubhatodhāraṃ paharaṇaṃ.1  
 

Na satthapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca 
satthapāṇisa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 6. 10.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
āyudhapāṇissa2 dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

“Na āyudhapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmī ’ti sikkhā 
karaṇīyā ”ti.  
 

2. Āyudhaṃ nāma cāpo kodaṇḍo.  
 

Na āyudhapāṇissa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca 
āyudhapāṇisa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Surusuruvaggo chaṭṭho.  

 

--ooOoo-- 
 
 
  

                                                   
1 paharaṇi - Syā, PTS.    2 āvudhapāṇissa, āvudhaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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8. 6. 9.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Dao nghĩa là vũ khí có lưỡi một bên, có lưỡi hai bên.  
 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ chín. 
--ooOoo-- 

 
8. 6. 10.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay’ 
là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Vũ khí nghĩa là cây cung, cây nỏ. 
 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 




