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8. 7. 1.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
pādukārūḷhassa dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

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

2. Na pādukārūḷhassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ 
paṭicca akkantassa vā paṭimukkassa vā omukkassa vā agilānassa dhammaṃ 
deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Paṭhamamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 2.  

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

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

2. Na upāhanārūḷhassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ 
paṭicca akkantassa vā paṭimukkassa vā omukkassa vā agilānassa dhammaṃ 
deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 3.  

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

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

2. Yānaṃ nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā sivikā pāṭaṅkī.  
 

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

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

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

thuyết Pháp đến người có mang giày. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày’ là 
việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên giày, hoặc (mang 
giày) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), 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. 7. 2.  

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

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép’ là việc 
học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên dép, hoặc (mang 
dép) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), 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 nhì. 
--ooOoo-- 

 
8. 7. 3.  

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

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 
 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe. Vị nào thuyết 
Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe 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 ba. 
--ooOoo-- 
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8. 7. 4.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

sayanagatassa dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

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

2. Na sayanagatassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ 
paṭicca antamaso chamāyapi1 nipantassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

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

Catutthasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 5.  

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

“Na pallatthikāya nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmī ’ti sikkhā 
karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na pallatthikāya nisinnassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo 
anādariyaṃ paṭicca hatthapallatthikāya vā dussapallatthikāya vā nisinnassa 
agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Pañcasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 6.  

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

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

2. Veṭhitasīso nāma kesantaṃ na dassāpetvā veṭhito hoti.  
 

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

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

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 chamāyampi - Ma, Syā.  
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8. 7. 4.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thuyết Pháp đến người đang nằm. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm’ là việc 
học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm cho dù ở trên nền đất 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 tư. 
--ooOoo-- 

 
8. 7. 5.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối’ là 
việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm 
đầu gối bằng miếng vải 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 năm. 
--ooOoo-- 

 
8. 7. 6.  

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

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu’ là 
việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Đội khăn ở đầu nghĩa là sau khi không để lộ ra tóc ở bên trong rồi 
đội khăn lên.  
 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu 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 bảo mở tóc 
ở bên trong ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ sáu. 
--ooOoo-- 
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8. 7. 7.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

oguṇṭhitasīsassa dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

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

2. Oguṇṭhitasīso nāma sasīsaṃ pāruto vuccati.  
 

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

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

Sattamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 8.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
chamāya1 nisīditvā āsane nisinnassa dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

“Na chamāya nisīditvā āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ 
desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na chamāya nisīditvā āsane nisinnassa agilānassa dhammo desetabbo. 
Yo anādariyaṃ paṭicca chamāya nisīditvā āsane nisinnassa agilānassa 
dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Aṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 9.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nīce 
āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desenti. Ye te bhikkhū 
appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
chabbaggiyā bhikkhū nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ 
desessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave nīce āsane nisīditvā 
ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā nīce āsane 
nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desessatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi:  

                                                   
1 chamāyaṃ - Ma, Syā, evamuparipi.  
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8. 7. 7.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm 
lại’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Có đầu được trùm lại nghĩa là đề cập đến đầu đã được (y) trùm lên.  
 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại 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 bảo tháo 
vật trùm đầu ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ bảy. 
--ooOoo-- 

 
8. 7. 8.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người không bị bệnh 
ngồi trên chỗ ngồi’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ 
ngồi. Vị nào ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 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-- 

 
8. 7. 9.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. 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 ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết 
Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên 
chỗ ngồi cao, 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 ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 
cao vậy? Này những 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:  
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2. Bhūtapubbaṃ bhikkhave bārāṇasiyaṃ aññatarassa chapakassa1 
pajāpatī gabbhinī ahosi. Atha kho bhikkhave sā chapakī2 taṃ chapakaṃ 
etadavoca: “Gabbhanīmhi ayyaputta icchāmi ambaṃ khāditun ”ti. “Natthi 
ambo3 akālo ambassā ”ti. “Sacāhaṃ4 na labhissāmi marissāmī ”ti. Tena kho 
pana samayena rañño ambo dhuvaphalo hoti. Atha kho bhikkhave so 
chapako yena so ambo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ ambaṃ 
abhirūhitvā nilīno acchi.  
 

3. Atha kho bhikkhave rājā purohitena brāhmaṇena saddhiṃ yena so 
ambo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā ucce āsane nisīditvā mantaṃ 
pariyāpunāti. Atha kho bhikkhave tassa chapakassa etadahosi: “Yāva 
adhammiko ayaṃ rājā yatra hi nāma ucce āsane nisīditvā mantaṃ 
pariyāpuṇissati. Ayañca brāhmaṇo adhammiko yatra hi nāma nīce āsane 
nisīditvā ucce āsane nisinnassa mantaṃ vācessati. Ahañcamhi adhammiko 
yohaṃ itthiyā kāraṇā rañño ambaṃ avaharāmi. Sabbamidaṃ camarigatan 
”ti3 tattheva paripati.  
 
 Ubho atthaṃ na jānanti ubho dhammaṃ na passare,  
 yo cāyaṃ mantaṃ vāceti yo cādhammena’dhīyati.  
 

 Sālīnaṃ odano bhutto sucimaṃsūpasevano,  
 tasmā dhamme na vattāmi dhammo ariyehi vaṇṇito.  
 

 Dhiratthu taṃ dhanalābhaṃ yasalābhañca brāhmaṇa,  
 yā vutti vinipātena adhammacaraṇena vā.  
 

 Paribbaja mahābrahme pacantaññepi pāṇino,  
 mā tvaṃ adhammo ācarito asmā kumbhamivābhidā ”ti.  
 

4. Tadāpi me bhikkhave amanāpā nīce āsane nisīditvā ucce āsane 
nisinnassa mantaṃ vācetuṃ. Kimaṅga pana etarahi na amanāpā bhavissati 
nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa dhammaṃ desetuṃ? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Na nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ 
desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

5. Na nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa agilānassa dhammo 
desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa 
agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Navamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 chavakassa - Syā evamuparipi.     4 sace - Ma, Syā, PTS.  
2 chavakī - Syā evamuparipi.     5 carimaṃ katan ti - Ma;  
3 ambaṃ - Ma, PTS.        ca parigatan ti - Syā, PTS. 
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2. - “Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Bārāṇasī cô vợ của 
người hạng cùng đinh nọ đã mang thai. Này các tỳ khưu, khi ấy người vợ 
hạng cùng đinh ấy đã nói với người chồng hạng cùng đinh ấy điều này: - ‘Này 
tướng công, thiếp muốn ăn xoài.’ - ‘Không có xoài, không phải mùa xoài.’ - 
‘Nếu thiếp không có, thiếp sẽ chết.’ Vào lúc bấy giờ, đức vua có cây xoài ra 
trái liên tục. Này các tỳ khưu, sau đó người hạng cùng đinh ấy đã đi đến nơi 
cây xoài ấy, sau khi đến đã leo lên cây xoài ấy rồi ngồi yên ẩn nấp.  
 

3. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua đã đi đến cây xoài ấy cùng với viên 
quan tế tự Bà-la-môn, sau khi đến đã ngồi trên chỗ ngồi cao học thuộc lòng 
bài chú thuật. Này các tỳ khưu, khi ấy người hạng cùng đinh đã khởi ý điều 
này: ‘Cho đến cả đức vua này mà còn sai trái bởi vì đã ngồi trên chỗ ngồi cao 
mà học thuộc lòng bài chú thuật. Và người Bà-la-môn này là sai trái bởi vì đã 
ngồi ở chỗ ngồi thấp mà dạy bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. 
Và ta là sai trái khi ta vì nguyên nhân đàn bà mà lấy trộm xoài của đức vua. 
Toàn bộ việc này là luẩn quẩn!’ rồi đã rơi xuống ngay tại chỗ ấy (nói rằng):  
 

- ‘Cả hai không biết mục đích, cá hai không nhìn thấy Pháp. Vị dạy bài 
chú thuật, và vị học đều sai trái.’  
 

(Vị Bà-la-môn đáp): - ‘Ta ăn cơm gạo sālī có trộn lẫn thịt tinh khiết, do đó 
ta không thực hành các Pháp. Pháp đã được các bậc Thánh nhân ca ngợi.’  
 

(Người hạng cùng đinh): - ‘Này Bà-la-môn, xấu hổ thay sự đạt được tài 
sản và sự đạt được danh vọng ấy, đó là hành vi với sự bị rơivào đọa xứ hay là 
có sở hành xử sai trái.  
 

Này vị Bà-la-môn vĩ đại, hãy thoát ra, dầu cho các chúng sanh khác bị đọa 
đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, vì điều ấy ví như đá làm vỡ chum.’ 
 

4. Này các tỳ khưu, ngay từ thời ấy (người) ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi dạy 
bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao đã không làm ta hài lòng, thì 
hiện nay điều gì khiến cho việc (người) ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp 
đến người ngồi trên chỗ ngồi cao sẽ làm ta hài lòng? 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 ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

5. Không nên ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao. Vị nào ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

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

Điều học thứ chín. 
--ooOoo-- 
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8. 7. 10.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ṭhitā 

nisinnassa dhammaṃ desenti. ―pe―  
 

“Na ṭhito nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmī ’ti sikkhā 
karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na ṭhitena nisinnassa agilānassa dhammo desetabbo. Yo anādariyaṃ 
paṭicca ṭhito nisinnassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Dasamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 11.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
pacchato gacchantā purato gacchantassa dhammaṃ desenti. ―pe―  

 
“Na pacchato gacchanto purato pacchantassa agilānassa dhammaṃ 

desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti. 

 
2. Na pacchato gacchantena purato gacchantassa agilānassa dhammo 

desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca pacchato gacchanto purato gacchantassa 
dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  

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

 

Ekādasamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 7. 12.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
uppathena gacchantā pathena gacchantassa dhammaṃ desenti. ―pe―  

 
“Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilānassa dhammaṃ 

desessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na uppathena gacchantena pathena gacchantassa agilānassa dhammo 

desetabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca uppathena gacchanto pathena 
gacchantassa agilānassa dhammaṃ deseti, āpatti dukkaṭassa.  

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

 

Dvādasamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 
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8. 7. 10.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

đứng thuyết Pháp đến người ngồi. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi’ là việc 
học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi. Vị nào 
đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi 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 mười. 
--ooOoo-- 

 
8. 7. 11.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi phía trước. ―(như 
trên)―  
 

“‘Khi đang đi phía sau, ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi phía trước’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Trong khi đang đi phía sau không nên thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi phía trước. Vị nào trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi phía trước 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 mười một. 
--ooOoo-- 

 
8. 7. 12.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang đi giữa đường. 
―(như trên)―  
 

“‘Khi đang đi bên đường, ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi giữa đường’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Trong khi đang đi bên đường không nên thuyết Pháp đến người không 
bị bệnh đang đi giữa đường. Vị nào trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp 
đến người không bị bệnh đang đi giữa đường 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 mười hai. 
--ooOoo-- 
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8. 7. 13.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ṭhitā 

uccārampi passāvampi karonti. ―pe―  
 
 

“Na ṭhito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karissāmī ’ti sikkhā 
karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na ṭhitena agilānena uccāro vā passāvo vā kātabbo. Yo anādariyaṃ 
paṭicca ṭhito agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā karoti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

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

Terasamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

8. 7. 14.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

harite uccārampi passāvampi kheḷampi karonti. ―pe―  
 
 

“Na harite agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmī ’ti 
sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na harite agilānena uccāro vā passāvo vā kheḷo vā kātabbo. Yo 
anādariyaṃ paṭicca harite agilāno uccāraṃ vā passaṃ vā kheḷaṃ vā karoti, 
āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, appaharite kato 
haritaṃ ottharati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Cuddasamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

8. 7. 15.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
udake uccārampi passāvampi kheḷampi karonti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā udake uccārampi 
passāvampi kheḷampi karissati, seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti?  
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8. 7. 13.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

đứng đại tiện và tiểu tiện. ―(như trên)―  
 
 

“‘Khi không bị bệnh, ta sẽ không đứng đại tiện hoặc tiểu tiện’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 
 

2. Khi không bị bệnh, không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện. Vị nào 
không bị bệnh đứng đại tiện hoặc tiểu tiện 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 mười ba. 
--ooOoo-- 

 
 

8. 7. 14.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ cây xanh. ―(như trên)―  
 
 

“‘Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
trên cỏ cây xanh’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 
 

2. Không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh. Vị nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã thực hiện ở 
chỗ không có cỏ cây xanh rồi khỏa cỏ cây xanh ra che lại, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ mười bốn. 
--ooOoo-- 

 
 

8. 7. 15.  
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 đại tiện, 
tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước 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 chabbaggiyā bhikkhū udake uccārampi 
passāvampi kheḷampi karissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
udake uccārampi passāvampi kheḷampi karothā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
udake uccārampi passāvampi kheḷampi karissatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Na udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmī ’ti sikkhā 
karaṇīyā ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

3. Tena kho pana samayena gilānā bhikkhū udake uccārampi passāvampi 
kheḷampi kātuṃ kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave gilānena bhikkhunā udake 
uccārampi passāvampi kheḷampi kātuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhādaṃ uddiseyyātha:  
 

“Na udake agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmī ’ti 
sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

4. Na udake agilānena uccāro vā passāvo vā kheḷo vā kātabbo. Yo 
anādariyaṃ paṭicca udake agilāno uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karoti, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

5. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, thale kato udakaṃ 
ottharati, āpadāsu, ummattakassa, khittacittassa, vedanaṭṭassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Paṇṇarasamasikkhāpadaṃ.  
Pādukāvaggo sattamo.  

 

--ooOoo-- 
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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 nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ 
vào trong nước?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đại 
tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước, 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 đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước 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 đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước’ 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.  
 

3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị bệnh ngần ngại đại tiện, tiểu tiện, khạc 
nhổ vào trong nước. Các vị 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 vị tỳ khưu bị bệnh được đại tiện, tiểu 
tiện, khạc nhổ vào trong nước. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 

“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
vào trong nước’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

4. Khi không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước. Vị nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi thực hiện 
trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị có tâm bị rối 
loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ mười lăm. 
Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 
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UDDĀNAṂ 
 
 Parimaṇḍalaṃ paṭicchannaṃ susaṃvutokkhittacakkhunā,  
 ukkhittujjagghikappasaddo tayo ceva pacālanā.  

 
 Khambha oguṇṭhitā ceva kuṭipallatthikāya ca,  
 sakkaccaṃ pattasaññī ca samasūpasamatittikaṃ.  

 
 Sakkaccaṃ pattasaññī ca sapadāna samasūpakaṃ,  
 thūpato ca paṭicchannaṃ viññattujjhānasaññinā.  

 
 Na mahantaṃ maṇḍalaṃ dvāraṃ sabbaṃ hatthaṃ na byāhare,  
 ukkhepo chedanaṃ gaṇḍaṃ dhunaṃ sitthāvakārakaṃ.  

 
 Jivhānicchārakaṃ ceva capussuru surena ca,  
 hattho patto ca oṭṭho ca sāmisañca sasitthakaṃ.  

 
 Chattapāṇisa saddhammaṃ na desenti tathāgatā,  
 icceva daṇḍapāṇisa satthaāyudhapāṇinaṃ.  

 
 Pādukopāhanā ceva yāna seyyagatassa ca,  
 pallatthikā nisinnassa veṭhitoguṇṭhitassa ca.  

 
 Chamā nīcāsane ṭhānaṃ pacchato uppathena ca,  
 ṭhitakena na kātabbaṃ harite udakamhi cā ”ti.  

--ooOoo-- 
 

TESAṂ VAGGĀNAṂ UDDĀNAṂ  
 

 Parimaṇḍalaṃ ujjagghi khambhaṃ sakkaccameva ca,  
 kabaḷāsuru surū ceva pādukena ca sattamā ”ti.  

 
 Paññattā atidevena gotamena yasassinā,  
 sāvake sikkhanatthāya pañcasattati sekhiyā ”ti. 

--ooOoo-- 
 

Uddiṭṭhā kho āyasmanto sekhiyā dhammā. Tatthāyasmante pucchāmi, 
kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā? 
Tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthāyasmanto, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Sekhiyā.1  
--ooOoo-- 

                                                   
1 sekhiyā niṭṭhitā - sekhiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ - Ma; sekhiyā dhammā niṭṭhitā - PTS. 
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PHẦN TÓM LƯỢC: 
 

(Mặc y ) tròn đều, được che kín, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, được 
vén lên, tiếng cười vang, với giọng nói nhỏ nhẹ, và luôn cả ba điều về sự đung 
đưa. 
 

Sự chống nạnh, trùm đầu, luôn cả sự nhón gót, và ôm đầu gối, (thọ lãnh) 
một cách nghiêm trang, có sự chú tâm ở bình bát, lượng xúp tương xứng, và 
vừa ngang miệng (bình bát).  
 

(Thọ dụng) một cách nghiêm trang, và có sự chú tâm ở bình bát, theo 
tuần tự, với lượng xúp tương xứng, vun lên thành đống, và che lấp, việc yêu 
cầu, với ý định tìm lỗi.  
 

Không quá lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, việc đưa lên 
(liên tục), việc cắn (từng chút), việc phồng má, việc vung rảy, việc làm rơi đổ 
cơm.  
 

Và luôn cả sự le lưỡi, tiếng chép chép, với tiếng sột sột, (liếm) bàn tay, 
(nạo vét) bình bát, và (liếm) môi, (bàn tay) có dính thức ăn, và (nước rửa 
bình bát) có lẫn cơm.  
 

Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến người có dù ở bàn 
tay, y như thế đến người có gậy ở bàn tay, và những người có dao và vũ khí ở 
bàn tay.  
 

Và luôn cả người mang giày, dép, ở trên xe, và đang nằm, đến người ngồi 
ôm đầu gối, đầu đội khăn, và được trùm lại.  
 

Nền đất, ở chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, và (đi) bên đường, vị đứng 
không nên làm, ở cỏ cây xanh, và vào trong nước.  

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG ẤY: 
 

(Mặc y ) tròn đều, cười vang, chống nạnh, và nghiêm trang nữa, vắt cơm, 
luôn cả tiếng sột sột, với giày dép là thứ bảy.  
 

Bảy mươi lăm điều sekhiya đã được quy định bởi đức Gotama, vị Trời tối 
cao, bậc có danh vọng, nhằm mục đích học tập cho các đệ tử.  

--ooOoo-- 
 

Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyā đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 
 

Các điều Sekhiya. 
--ooOoo--
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9. ADHIKARAṆASAMATHĀ DHAMMĀ 
 

Ime kho panāyasmanto satta adhikaraṇasamathā dhammā uddesaṃ 
āgacchanti.  
 
 

1. Uppannupannānaṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya 
sammukhāvinayo dātabbo, sativinayo dātabbo, amūḷhavinayo dātabbo, 
paṭiññāya kāretabbaṃ, yebhuyyasikā, tassapāpiyyasikā1 tiṇavatthārako ’ti.  
 
 
 

2. Uddiṭṭhā kho āyasmanto satta adhikaraṇasamathā dhammā. 
Tatthāyasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi, 
kaccittha parisuddhā? Tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā? 
Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Adhikaraṇasamathā.  
 

--ooOoo-- 
 
 

3. Uddiṭṭhaṃ kho āyasmanto nidānaṃ. Uddiṭṭhā cattāro pārājikā 
dhammā. Uddiṭṭhā terasa saṅghādisesā dhammā. Uddiṭṭhā dve aniyatā 
dhammā. Uddiṭṭhā tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā. Uddiṭṭhā dvenavuti 
pācittiyā dhammā. Uddiṭṭhā cattāro pāṭidesanīyā dhammā. Uddiṭṭhā sekhiyā 
dhammā. Uddiṭṭhā satta adhikaraṇasamathā dhammā. Ettakaṃ tassa 
bhagavato suttāgataṃ suttapariyāpannaṃ anvaddhamāsaṃ uddesaṃ 
āgacchati, tattha sabbeheva samaggehi sammodamānehi avivadamānehi 
sikkhitabban ”ti.  
 
 

BHIKKHUVIBHAṄGO2 NIṬṬHITO.  
 

--ooOoo-- 
 
  
  

                                                   
1 tassapāpiyasikā - Ma.       2 mahāvibhaṅgo - Ma. 
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9. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 
 

Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng1 này được đưa ra đọc 
tụng.  
 
 

1. Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với 
sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nên áp dụng 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 
 

2. Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 
 

Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng. 
 

--ooOoo-- 
 
 

Bạch chư đại đức, phần mở đầu đã được đọc tụng, bốn điều pārājika đã 
được đọc tụng, mười ba điều saṅghādisesa đã được đọc tụng, hai điều 
aniyata đã được đọc tụng, ba mươi điều nissaggiya pācittiya đã được đọc 
tụng, chín mươi hai điều pācittiya đã được đọc tụng, bốn điều pāṭidesanīya 
đã được đọc tụng, các pháp sekhiyā đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xếp 
tranh tụng đã được đọc tụng. Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền 
lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào 
mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức) nên học tập các điều học ấy với sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ.” 
 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU ĐƯỢC CHẤM DỨT. 
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 Xem phần giảng giải chi tiết ở Cullavagga - Tiểu Phẩm, TTPV tập 06, chương IV. 




