
6. CHƯƠNG PĀCITTIYA

Bạch chư Đại đức, chín mươi hai điêu Pācittiya này được đưa ra đọc tụng.

6.1. PHẨM NÓI DỐI

6.1.1. ĐIỀU HỌC VÈ NÓI DÒI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Hatthaka, con trai dòng Sakyā,  nói 
nang tráo trở. Trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, vị ấy phủ nhận 
rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình 
nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Những người ngoại đạo phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: "Tại sao Hatthaka, con trai dòng Sakyā, trong khi nói 
chuyện với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh 
né điều này bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?”

1

2. Các Tỳ-khiru đã nghe được những người ngoại đạo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến gặp Hatthaka, con trai dòng 
Sakyā, sau khi đến đã nói với Hatthaka, con trai dòng Sakyā điều này:

l Ngài Buddhaghosa nói rằng: "Nghe nói vào thời đức Phật, có 80.000 người đàn ông đã từ dòng Sakyā 
đi xuất gia, Hatthaka, con trai dòng Sakyā, là một vị trong số d6"(yinA,W. 735).

一 Này Đại đức Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người 
ngoại đạo, Đại đức phủ nhận roi thừa nhận, thừa nhận roi phủ nhận, tránh né 
điều này bằng điều khác, cố tình nói doi, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có 
đúng không vậy?

一 Này các Đại dức, những người ngoại đạo ây cân bị đánh bại băng bát cứ 
cách nào, sự chiến thắng là không bao giờ được dành cho bọn họ.

Các Tỳ-khưu ít ham muôn, tự biêt đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao Hatthaka, con trai 
dòng Sakyā, trong khi nói chuyện với những n^ười ngoại đạo lại phủ nhận rồi 
thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình 
nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?59

3. Sau đó? khi đã khiển trách Hatthaka, con trai dòng Sakyā, bằng nhiều 
phương thức, 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 triệu tập hội chúng Tỳ-khiru lại 
và đã hỏi Hatthaka, con trai dòng Sakyā rằng:
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一 Này Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, 
ngươi phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng 
điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ? không tốt đẹp, không 

xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao 
trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, ngươi lại phủ nhận rồi thừa 
nhận, thừa nhận roi phủ nhận, tránh né điêu này băng điêu khác, cô tình nói dôi, 
sau khi hẹn ước lại không giữ lời vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Này kẻ ro dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự khônạ 
có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi [niềm tin] của một so 
người đã có đức tin.

4. Sau đó, khi đã khiển trách vị Tỳ-khưu ấy bằng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong 
việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ 
khước, sự tiết che, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã nói pháp 
thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu, roi đã bảo các Tỳ-khưu rang:

一 Này các Tỳ-khiru, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội 
chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ- 
khiru hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự diệt trừ 
các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại 
của Chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên pho biến điều học này như vầy:

“Khi cổ tình nói dối thì phạm tội Pãcittiyay
5. Cố tình nói dối nghĩa là lời nói, tiếng nói, cách nói, lời phát biểu, sự biểu 

hiện bằng lời nói của vị có ý định lừa dối có tám cách không thánh thiện là: 
Không thấy [nói rằng]: "Tôi đã thấy”，không nghe [nói rằng]: "Tôi đã nghe", 
không cảm giác [nói rằng]: "Tôi đã cảm giSc”，không nhận thức [nói răng]: 
"Tôi đã nhận thức”，đã thấy [nói rằng]: "Tôi đã không thấy", đã nghe [nói 
rằng]: "Tôi đã không nghe", đã cảm giác [nói rằng]: "Tôi đã không cảm giác”, 
đã nhận thức [nói rằng]: "Tôi đã không nhận thức."

Không thấy nghĩa là không được thấy bởi mắt. Không nghe nghĩa là không 
được nghe bởi tai. Không cảm giác nghĩa là không được ngửi bởi mũi, [và] 
không được nếm bởi lưỡi, [và] không được xúc chạm bởi thân. Không nhận 
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thức nghĩa là không được nhận thức bởi ý. Đã thấy nghĩa là đã được thấy bởi 
mắt. Đã nghe nghĩa là đã được nghe bởi tai. Đã cảm giác nghĩa là đã được ngửi 
bởi mũi, [hoặc] đã được nếm bởi lưỡi, [hoặc] đã được xúc chạm bởi thân. Đã 
nhận thức nghĩa là đã được nhận thức bởi ý.

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã thấy" về điều đã không 
thấy bị phạm tội Pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tra5\ 
trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối tr多l đã nói xong [biết rằng]: 
"Điều dối trá đã được ta Ĩ16L"

Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Toi đã thấy" về điều đã không 
thấy bị phạm tội Pācittiya: Trước đỏ. vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá9\ 
trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá9,? đã nói xong [biết rằng]: 
“Biều dối trá đã được ta nóf\ đã che giấu quan điểm.

Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "TQi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội Pācittiya\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,55 
trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: 
"Diều dối trá đã được ta nóf\ đã che giấu quan điểm, đã che giấu điêu mong mỏi.

Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Toi đã thấy" về điều đã không 
thấy bi phạm tội Pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối tra,95 
trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: 
"Diều dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong 
mỏi, đã che giấu điều khao khát.

Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: uToi đã thấy” về điều đã không 
thấy bi phạm tội Pācittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá9\ 
trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: 
"Điều dối trá đã được ta I16Ì", đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong 
mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã nghe” về điều đã không 
nghe …(nt)..・ "TQi đã cảm giác" về điều đã không cảm giác ...(nt)... "Tôi đã 
nhận thiic” về điều đã không nhận thức bị phạm tội Pãcittiya: Trước đó, vi ấy 
khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá^, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều 
d6i trá”, đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã được ta n6i."

Với bốn ỵếu tố,…(nt)... Với năm yếu t6,...(nt)..・ Với sáu yếu t8,...(nt)... 
Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "T6i đã nghe" về điều đã không nghe 
・..(nt)；.. "Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm giác ...(nt)..・ "Tôi đã nhận thức,9 
về điều đã không nhận thức bi phạm tội Pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: 
"Ta sẽ nói điều dối trá", tronẹ khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá", đã 
nói xong [biết rằng]: "Điều doi trá đã được ta nói55, đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã thấy và đã nghe,, về 
điều đã không thấy bị phạm tội Pãcittiya: ...(nt)…Với ba yếu tố, vị cố tình nói 
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điều dối trá: "Tôi đã thấy và đã cảm giác" về điều đã không thấy bị phạm tội 
Pãcittiya: ...(nt)... Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “T6i đã thấy và đã 
nhận thức” về điều đã không thấy bị phạm tội Pãcittiya\ ...(nt)..・ Với ba yếu tố, 
vi cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều đã 
không thấy ...(nt)... Với ba yếu tố, .../'Toi đã thấy, đã nghe và đã nhận thức" về 
điều đã không thấy ...(nt)... Với ba yếu tố,... “T6i đã thấy, đã nghe, đã cảm giác, 
và đã nhận thức” về điều đã không thấy bị phạm tội Pãcittiya: ...(nt)・

Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: “T6i đã nghe và đã cảm giác” về 
điều đã không nghe …(nt)..・ Với ba yếu tố, ... "Tôi đã nghe và đã nhận thức^ 
về điều đã không nghe …(nt)... Với ba yếu tố, ... "Tôi đã nghe và đã thấy” về 
điều đã không nghe bị phạm tội Pãcittiya: ...(nt)... Với ba yêu tô, vị cô tình 
nói điều dối trá: "Tôi đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức" về điều đã không 
nghe ...(nt)..・ Với ba yếu tố, .../'Toi đã nghe, đã cảm giác và đã thấy" về điều đã 
không nghe ...(nt)... Với ba yếu tố,... “T6i đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức 
và đã thầy" về điều đã không nghe bi phạm tội Pãcittỉya\ …(nt)・

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: 'Tôi đã cảm giác và đã nhận thiíc" 
về điều đã không cảm giác …(nt)..・ Với ba yếu tố, ... 'Tôi đã cảm giác và đã 
thấy” về điều đã không cảm giác ...(nt)... Với ba yếu tố, ... "Tôi đã cảm giác 
và đã nghe" về điều đã không cảm giác bi phạm tội Pãcittiya: ...(nt)... Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã cảm g Ac, đã nhận thức và đã thấy" 
về điều đã không cảm ệiác ...(nt)…Với ba yếu to,... "Tôi đã cảm giấc, đã nhận 
thức và đã nghe" về điêu đã không cảm giác ...(nt)... Với ba yếu tố,... "Tôi đã 
cảm giác, đã nhận thức, đã thấy và đã nghe" về điều đã không cảm giác …(nt)・

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối ưa: 'Tôi đã nhận thức và đã thấy" 
về điều đã không nhận thức …(nt)..・ Với ba yếu tố,'Tôi đã nhận thức và đã 
nghe" về điều đã không nhận thức ...(nt)..・ Với ba yếu tố,... “T6i đã nhận thức 
và đã cảm giác" về điều đã không nhận thức bi phạm tội Pãcittiya:…(nt)..・ Với 
ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã nghe,, về 
điều đã không nhận thức ...(Dt)..・ Với ba yếu tố,... "Tôi đã nhận thức, đã thấy, 
và đã cảm giM” về điều đã không nhận thức ...(nt)..; Với ba yếu tố, ... "Tôi đã 
nhận thức, đã thấy, đã nghe và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức bị 
phạm tội Pãcittiya: ...(nt).

Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã không thấy" về điều đã 
thấy bị phạm tội Pācittiya\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá^, 
trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá", đã nói xong [biết rằng]: 
"Điều dối trá đã được ta nói?9 Với bốn ỵếu tố,广(nt)..・ Với năm ỵeu tố, ...(nt)... 
Với sáu yếu tố, ..；(nt)..・ Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã 
không thấy" về điều đã thấy bị phạm tội Pãcittiya: Trước đó, vị ấỵ khởi ý rằng: 
“Ta sẽ nói điều dối tra,9, trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điêu dối t頊",đã 
nói xong [biết rằng]: "Biều dối trá đã được ta n6i", đã che giấu quan điểm, đã 
che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.
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Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: ：T6i đã không nghe,, về điều đã 
nghe …(nt)..・ "T6i đã không cảm gi5c" về điều đã cảm giác ...(nt)... "T6i đã 
không nhận thức” về điều đã nhận thức bị phạm tội Pãcittiya\ Trước đó, vị ấy 
khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trú", trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói 
điều dối trá5\ đã nói xong [biết rằng]: "Điều dối ứa đã được ta nói.^, Với bốn 
yếu tố, ...(nt)... Với năm yếu t6,…(ĩit)..・ Với sáu yếu tố, ...(nt)..・ Với bảy yếu tố5 
vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã không nghe” về điều đã nghe ...(nt)…"Tôi 
đã không cảm giác” về điều đã cảm giác ...(nt)..・ "Tôi đã không nhận thiic” về 
điêu đã nhận thức bị phạm tội Pãcỉttỉya\ Trước đó, vị ây khởi ý răng: "Ta sẽ nói 
điều dối trá", trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trM： đã nói xong 
[biêt răng]: uĐiêu dôi trá đã được ta n6i”，đã che giâu quan diêm, đã che giâu 
điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định.

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối tra: 'Tôi đã nghe" về điều đã thấy 
..；(nt)..・ Với ba yếu tố,... 'Tôi đã cảm giác" về điều đã thấy ...(nt)..・ Với ba yếu 
tố,... "Tôi đã nhận thức,5 về điều đã thấy bị phạm tội Pācittiya\ ...(nt)... Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã nghe và đã cảm giác^ về điều đã thấy 
・..(nt)..・ Với ba yếu tố?... "Tôi đã nghe và đã nhận thức" về điều đã thấy ...(nt)... 
Với ba yếu tố,... uTôi đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức" về điều đã thấy bị 
phạm tội Pâcittiya\ ...(nt).

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Toi đã cảm giác" về điều đã nghe 
...(nt)... Với ba yếu tố, ... y Toi đã nhận thức" về điều đã nghe ...(nt)..・ Với ba 
yếu tố,... 'Tôi đã thấy"展 điều đã nghe bị phạm tội Pãcittiya: ...(nt)... Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã cảm giác và đã nhận thức,9 về điều 
đã nghe ...(nt)..・ Với ba yếu tố,... "Tôi đã cảm giác và đã thấy" về điều đã nghe 
・..(nt)..・ Với ba yếu tố,... "Tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy" về điều đã 
nghe bị phạm tội Pãcittiya: ・・・(nt)・

Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: "Toi đã nhận thiíc" về điều đã cảm 
giác ...(lít)... Với ba yếu tố,.・；'Tôi đã thấy" về điều đã cảm giác ...(nt)… Với 
ba yếu tố,... "Tôi đã nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội Pãcittiya\ ...(nt)… 
Với ba yếu tố? vị cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã nhận thức và đã thấy： về điều 
đã cảm giác ...(nt)..・ Với ba yếu tố,... "T6i đã nhận thức và đã nghe" về điều đã 
cảm giác ...(nt)..・ Với ba yếu tố, ... "Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã nghe" về 
điều đã cảm giác bị phạm tội Pãcừtiya: ...(nt)・

Với ba yếu tố, vi cố tình nói điều dối trá: ''Tôi đã thấy" về điều đã nhận thức 
..；(nt)..・ Với ba yếu tố,... "Tôi đã nghe” về điều đã nhận thức ...(nt)... Với ba yếu 
tố, ... "Toi đã cảm giác" về điều đã nhận thức bị phạm tội Pācittiya: ..；(nt)…Với 
ba yếu tố, vị cố tình noi điều dối trá: "T6i đã thấy và đã nghe" về điều đã nhận 
thức ...(nt)..・ Với ba yếu tố, ... "Tôi đã thấy và đã cảm giác" về điều đã nhận 
thức ...(nt)..・ Với ba yếu tố,... "Tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm giác" về điều đã 
nhận thức bi phạm tội Pâcittiya\ ...(nt).
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Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không 
nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối tó "T6i đã thấy 
và đã nghe" bi phạm tội Pãcittiya: ...(nt)... lại cố tình nói điều dối trá: "T6i đã 
thấy và đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức” bị phạm tội Pãcittỉya: ...(nt)... 
vị có hoài nghi vê điêu đã nghe, không tin điêu đã nghe, không nhớ vê điêu đã 
nghe, quên điêu đã nghe ...(nt)... vi có hoài nghi vê điêu đã cảm giác, không tin 
điêu đã cảm giác, không nhớ vê điêu đã cảm giác, quên điêu đã cảm giác ...(nt)・

Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nhận thức, không tin điều đã nhận 
thức, không nhớ về điều đã nhận thức, quên điều đã nhận thức lại cố tình nói 
điều dối trá: “T6i đã nhận thức và đã thấy" ...(nt)... quên điều đã nhận thức ... 
"Tôi đã nhận thức và đã nghe" ...(nt)... quên điều đã nhận thức ... "Tôi đã nhận 
thức và đã cảm giWc” ...(nt)..・ quên điều đã nhận thức ... “T6i đã nhận thức, đã 
thấy, và đã nghe” ...(nt)... quên điều đã nhận thức ... "Tôi đã nhận thức, đã thấy, 
đã nghe, và đã cảm giác,5 bị phạm tội Pācittiya\ Trước đó, vi ấy khởi ý rằng: “Ta 
sẽ nói điều dối trá9\ trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang nói điều dối trá5\ đã nói 
xong [biết rằng]: "Điều dối trá đã được ta n6i.”

Với bốn yếu tố9 ...(nt)..・ Với năm yếu tố, ...(nt)... Với sáu yếu tố?...(nt)..・ 
Với bảy yếu tố,... quên điều đã nhận thức, lại cố tình nói điều dối trá: "Tôi đã 
nhận thức, đã thấy, đã nghe và đã cảm giAc” bị phạm tội Pãciííiya: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: "Ta sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: "Ta đang 
nói điều dối trá9\ đã nói xong [biết rằng]: "Biều dối trá đã được ta n6i”, đã che 
giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che 
giấu ý định.

Vi nói không suy nghĩ, vị nói theo thói quen. Nói không suy nghĩ nghĩa là 
nói vội [nói nhanh]. Nói theo thói quen nghĩa là [nghĩ rằng]: “Ta sê nói điều 
này" lại nói điều khác, vi bi điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về nói dối là thứ nhất.
—ooOoo—

6.1.2. ĐIỀU HỌC VÈ NÓI LỜI MẮNG NHIẾC
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các Tỳ-khiru hiên thiện đã măng nhiêc các Tỳ-khiru hiên thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ? theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại còn chửi rủa và 
khinh bỉ băng sự sỉ vả hạ tiện. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các Tỳ-khưu hiền thiện lại mắng nhiếc các Tỳ"khiru hiền thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ9 theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
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bệnh tật, theo đặc diêm, theo phiên não, theo sự vi phạm, lại còn chửi rủa và 
khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiên夕

2. Sau đó, khi đã khiên trách các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư băng nhiêu phương 
thức, các vị Tỳ-khiru ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi cãi cọ với các Tỳ-khtru 
hiền thiện đã mang nhiếc các Tỳ-khưu hiền thiện theo sự sanh ra, ...(nt)..・ lại 
còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi cãi cọ với các Tỳ-khưu 

hiền thiện lại mang nhiếc các Tỳ-khưu hiền thiện theo sự sanh ra, ...(nt)... lại 
còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện? Này những kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin ...(nt)..・ Sau khi khiển 
trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

3. 一 Này các Tỳ-khưu, vào thời trước đây, ở thành Takkasilâ, có người Bà- 
la-môn nọ có con bò mộng tên là Nandivisâla. Này các Tỳ-khưu, khi ấy con bò 
mộng Nandivisâla đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, 
hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương một ngàn [nói rằng]: Con bò mộng 
của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với nhau.^, Này các Tỳ- 
khưu, sau đó, người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú thương một ngàn 
[nói rằng]: "Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền 
với nhau." Này các Tỳ-khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã nối liền một trăm 
xe kéo lại với nhau, rồi máng con bò mộng Nandivisãla vào và đã nói điều này: 
"Này đồ xạo, hãy kéo đi. Này đồ xạo, hãy lôi di." Này các Tỳ-khưu, khi ấy con 
bò mộng Nandivisâla đã đứng yên ngay tại chỗ ấy. Này các Tỳ-khiru, khi ấy 
người Bà-la-môn ấy bị thua một ngàn nên đã rầu rĩ.

4. Này các Tỳ-khưu, khi ấy con bò mộng Nandivisâla đã nói với người 
Bà-la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, vì sao ngươi lại rầu rĩ vay?” “Này 
ông bò, bởi vì do ông mà ta đã bi thua một ngàn như thế.” "Này Bà-la-môn? vì 
sao ngươi lại bôi xấu ta bang cách nói đo xạo [trong khi] ta là kẻ không xạo?" 
Này Bà-la-môn, ngươi hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương hai ngàn [nói 
rằng]: “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau." Và chớ có bôi xấu ta bằng cách nói đồ xạo [trong khi] ta là kẻ không xạo.

Này các Tỳ-khưu, sau đó, người Bà-la-môn ây đã đánh cá với nhà phú 
thương hai ngàn [nói rằng]: “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe 
kéo được nối liền với nhau."

5. Này các Tỳ-khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy sau khi nối liền một trăm 
xe kéo lại với nhau, rồi đã máng con bò mộng Nandivisâla vào và đã nói điều 
này: “Này bạn hiền, hãy kéo đi. Này bạn hiền, hãy lôi di." Này các Tỳ-khưu, khi 
ấy con bò mộng Nandivisâla đã lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với nhau.
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6・ 6CNên nói chỉ toàn lời hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào bất cứ 
lúc nào. [Con bò] đã lôi đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã và đã đạt 
được tài sản cho người ấy. Và nhờ thế, nó đã được hoan hy.”

Này các Tỳ-khưu, ngay từ thời ấy, sự chửi rủa và sự khinh bỉ đã không làm 
Ta hài lòng, thì hiện nay điều gì khiến cho sự chửi rủa và sự khinh bỉ sẽ làm Ta 
hài lòng? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vây:

“Khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội Pâcittiyay
7. Lời mắng nhiếc nghĩa là mắng nhiếc theo mười biểu hiện: Theo sự sanh 

ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo bệnh tật, 
theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm và bằng sự sỉ vả.

8. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: Sự sanh ra thấp kém và sự sanh ra 
cao quý. Sự sanh ra thấp kém, nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự sanh 
ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng làm xe, sự 
sanh ra của hạng hót rác; sự sanh ra ây gọi là sự sanh ra tháp kém. Sự sanh ra 
cao quý, là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la-môn; sự sanh 
ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý.

9. Tên gọi nghĩa là có hai loại tên gọi: Tên gọi thấp kém và tên gọi cao 
quý. Tên gọi thấp kém, nghĩa là tên Avakannaka, Javakannaka, Dhanitthaka, 
Savitthaka, Kulavaddhaka, hoặc là [tên gọi] bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, 
bị xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; tên gọi ấy gọi 
là tên gọi thấp kém. Tên gọi cao quý, nghĩa là được gắn liền với từ Buddha [đức 
Phật], được gắn liền với từ Dhammā [Giáo pháp], được gắn liền với từ Sangha 
[Hội chúng], hoặc là [tên gọi] không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê 
tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; tên gọi 
ấy gọi là tên gọi cao quý.

10. Dòng họ nghĩa là có hai loại dòng họ: Dòng họ thấp kém và dòng họ cao 
quý. Dòng họ thấp kém, nghĩa là dòng họ Kosiyā, dòng họ Bhāradvāja, hoặc là 
[dòng họ] bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không được tôn 
trọng ngay trong những xứ sở áy; dòng họ áy gọi là dòng họ tháp kém. Dòng 
họ cao quý, nghĩa là dòng họ Gotama, dòng họ Moggallāna, dòng họ Kaccāna, 
dòng họ Vāsettha, hoặc là [dòng họ] không bị khinh bỉ, không bi chê bai, không 
bị ghê tởm, không bi xem thường, được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; 
dòng họ ấy gọi là dòng họ cao quý.

11. Công việc nghĩa là có hai loại công việc: Công việc tháp kém và công 
việc cao quý. Công việc thấp kém, nghĩa là công việc của thợ mộc, công việc 
hốt dọn bông hoa, hoặc là [công việc] bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem 
thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; công việc ấy gọi là 
công việc thấp kém. Công việc cao quý, nghĩa là việc đong áng, việc thương 
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buôn, việc chăn bò, hoặc là [công việc] không bi khinh bỉ, không bi chê bai, 
không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ấy; 
công việc ấy gọi là công việc cao quý.

12. Nghề nghiệp nghĩa là có hai loại nghề nghiệp: Nghề nghiệp thấp kém 
và nghề nghiệp cao quý. Nghề nghiệp thấp kém, nghĩa là nghề đan tre, nghề 
làm gôm, nghê thợ dệt, nghê thuộc da, nghê hớt tóc, hoặc là [nghê nghiệp] bị 
khinh bí, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay 
trong những xứ sở ây; nghê nghiệp ây gọi là nghê nghiệp tháp kém. Nghê 
nghiệp cao quý, nghĩa là nghề quản lý, nghề kế toán, nghề thư ký, hoặc là 
[nghề nghiệp] không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm, không bi 
xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là nghề 
nghiệp cao quý.

13. Tất cả các bệnh tật là thấp kém, tuy nhiên bệnh tiểu đường là cao quý.
14. Đặc điểm nghĩa là có hai đặc điểm: Đặc điểm thấp kém và đặc điểm 

cao quý. Đặc điểm thấp kém, nghĩa là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng; đặc 
điểm ấy gọi là đặc điểm thấp kém. Đặc điểm cao quý, nghĩa là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng; đặc điểm ấy gọi là đặc điểm 
cao quý.

15. Tất cả các phiền não là thấp kém.
16. Tất cả các sự vi phạm (ãpattí) là thấp kém. Tuy nhiên, sự vi phạm 

vào dòng Thánh [quả vi Nhập lưu] và sự tự mình vi phạm [sự chứng đạt] là 
cao quý.  23

17. Sự Sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: Sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém, nghĩa là [nói rằng]: "Ngươi là con lạc đà5 ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi nguôi", đệm vào tiếng '源。hoặc đệm 
vào tiếng "bhđ\ hoặc gọi là "ka过 đối với người nam và "kotacỉkã^ đối với 
người nữ; sự sỉ vả ây gọi là sự sỉ vả tháp kém. Sự sỉ vả cao quý, nghĩa là [nói 
rằng]: "Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vi Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho ngươi, cối trời chờ đợi nguôi"; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao quý.

18. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác, roi nói theo sự thấp kém 

2 Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ 'ãpattr là "sụ* đạt đến", nghĩa thông dụng là "SỤT 
phạm tội, hay tội vi phạm,, như được thấy ở trường hợp thấp kém. Còn trường hợp cao quý được nêu 
ra hai hợp tư la "Sotāpattr (Sota-ạpattỉ) và "Sarnapattf (Sam-āpattī) do được ghép VỚI "āpattf. Từ 
'Sotãpatã' có ý nghĩa là: Sự đạt đến dòng chảy, sự tiến vao dòng Thanh, tức là quả vị Nhập lưu; còn 
từ：Samāpatti，có y nghĩa là: Sự đạt đến trọn vẹn, sự tự mình đạt đến, dịch là sự chứng đạt. Khó co thể 
diễn đạt trọn vẹn sang tiếng Việt (ND).
3 Không rõ nghĩa của các từ đệm này, chỉ biết khi đệm vào các từ này thì có ý chê bai (ND).
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rằng: "Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, 
ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác"; vi nói thì phạm tội Pãcittiya theo 
từng lời nói.

19. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng 
Bà-la-môn, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là 
hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt 
rác,9; vi nói thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

20. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý đinh khinh bi, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác, rồi nói theo sự cao quý 
rằng: "Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là Ba-la-m6n”； vị nói thì phạm tội Pãcỉttỉya 
theo từng lời nói.

21. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] cao quý là hạng Sát-đế-lỵ? hạng 
Bà-la-môn, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là Bà-la- 
môn,,; vị nói thì phạm tội Pâcittỉya theo từng lời nói.

22. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bí, có ý 
đinh làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có tên gọi] thấp kém là Avakannaka, 
là Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka, rồi nói theo 
sự thấp kém rằng: "Ngươi là Avakannaka, ngươi là Javakannaka, ngươi là 
Dhanitthaka, ngươi là Savitthaka, ngươi là Kulavaddhaka^; vị nói thì phạm tội 
Pācittiya theo từng lời nói.

23. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có tên gọi] cao quỵ là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sañgharakkhita, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là 
Avakannaka, ngươi là Javakannaka, ngươi là Dhanitthaka, ngươi là Savitthaka, 
ngươi là Kulavaddhaka^; vị nói thì phạm tội Pācittiya theo từng lời nói.

24. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có tên gọi] thấp kém là Avakannaka, là 
Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka, rồi nói theo sự 
cao quý rằng: "Ngươi là Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là 
Sahgharakkhita”； vị nói thì phạm tội Pācittiya theo từng lời nói.

25. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có tên gọi] cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sañgharakkhita, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là 
Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là Sahgharakkhita”； vị nói 
thì phạm tội Pãcỉttỉya theo từng lời nói.

26. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hô vị đã tu lên bậc trên [có dòng họ] tháp kém là Kosiyā, là Bhāradvāja, 
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rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là Kosiyā, ngươi là Bh互radvậịa"; vị nói 
thì phạm tội Pâcittỉya theo từng lời nói.

27. Vi đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý đinh khinh bỉ, có ý đinh 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có dòng họ] cao quý là Gotama, là Moggallâna, 
là Kaccâna, là Vāsettha, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là Kosiyā, ngươi 
là Bhāradvāja"; vị nói thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

28. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý đinh 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có dòng họ] thấp kém là Kosiyā, là Bhāradvāja, 
rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là Gotama, ngươi là Moggallâna, ngươi 
là Kaccãna, ngươi là Vāsettha,,; vi nói thì phạm tội Pâcittiya theo từng lời nói.

29. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định làm 
xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có dòng họ] cao quý là Gotama, là Moggallâna, là 
Kaccâna, là Vāsettha, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là Gotama, ngươi là 
Moggallâna, ngươi là Kaccâna, ngươi là Vāsettha^; vị nói thì phạm tội Pãcittiya 
theo từng lời nói.

30. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có công việc] thấp kém là thợ mộc, người hốt 
dọn bông hoa, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là thợ mộc, ngươi là người 
hốt dọn bông hoa”; vị nói thì phạm tội Pãcittỉya theo từng lời nói.

31. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bí, có ý định 
làm xâu hô vị đã tu lên bậc trên [có công việc] cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là thợ mộc, ngươi 
là người hốt dọn bông hoa"; vị nói thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

32. Vị dātu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý địrủì làm 
xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có công việc] thấp kém là thợ mộc, người hốt dọn 
bông hoa, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là nông phu, ngươi là thương 
buôn, ngươi là người chăn bí)"; vị nói thì phạm tội Pãcittỉya theo từng lời nói.

33. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý đinh khinh bỉ, có ý định
r 2. _

làm xâu hô vị đã tu lên bậc trên [có công việc] cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là nông phu, ngươi 
là thương buôn, ngươi là người chăn bb"; vị nói thì phạm tội Pãcỉttỉya theo từng 
lời nói.

34. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bí, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có nghề nghiệp] thấp kém là nghề đan tre, nghề 
làm gôm, nghê thợ dệt, nghê thuộc da, nghê hớt tóc, roi nói theo sự tháp kém 
rằng: "Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ 
thuộc da, ngươi là thợ hớt t6c"; vị nói thì phạm tội Pãciítiya theo từng lời nói.

35. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có nghề nghiệp] cao quý là quản lý, kế toán, 
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thư ký, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm 
gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt t6c"; vị nói thì 
phạm tội Pãcỉttỉya theo từng lời nói.

36. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định làm 
xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có nghề nghiệp] thấp kém là thợ đan tre, thợ làm 
gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là 
quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký ; vị nói thì phạm tội Pãcỉttiya theo 
từng lời nói.

95

37. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bỉ, có ý đinh 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có nghề nghiệp] cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Nguôi l以 quản lý, ngươi là kế toán, ngươi 
là thư ky”； vị nói thì phạm tội Pâcittỉya theo từng lời nói.

38. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh, rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Nguôi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mụt nhọt, ngươi là người bệnh 
chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là người bệnh động kinh”; vị nói thì 
phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

39. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bỉ, có ý đinh 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] cao quý là bệnh tiểu đường, rồi 
nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mụt 
nhọt, ngươi là người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là người 
bệnh động kinh"; vị nói thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

40. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định làm 
xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, 
bệnh chàm, bệnh lao phôi, bệnh động kinh, roi nói theo sự cao quý răng: "Ngươi 
là người bệnh tiểu đường^; vị nói thì phạm tội Pâcittiya theo từng lời nói.

41. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] cao quý là bệnh tiểu đường, rồi 
nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là người bệnh tiểu đường,,; vi nói thì phạm 
tội Pãcittiya theo từng lời nói.

42. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hô vi đã tu lên bậc trên [có đặc diêm] tháp kém là quá cao, quá lùn, quá 
đen, quá trắng, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi là quá cao, ngươi là quá 
lùn, ngươi là quá dèn, ngươi là quá tĩing"; vi nói thì phạm tội Pâcittỉya theo 
từng lời nói.

43. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hô vi đã tu lên bậc trên [có đặc diêm] cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng, rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
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"Nguôi là quá cao, ngươi là quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trắng"; vị 
nói thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

44. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hô vị đã tu lên bậc trên [có đặc diêm] tháp kém là quá cao, quá lùn, quá 
dèn, quá trăng, roi nói theo sự cao quý răng: "Ngươi là không quá cao, ngươi 
là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trắng"; vị nói thì 
phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

45. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có đặc điểm] cao quý là không quá cao, không• ， y 9 y J .
quá lùn, không quá đen, không quá trăng, roi nói theo sự cao quý răng: "Ngươi 
là không quá cao, ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là 
không quá trắng"; vị nói thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

46. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [có nội tâm] thấp kém bị tham khuấy nhiễu, bi 
sân khuấy nhiễu, bi si khuấy nhiễu, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi bị 
tham khuấy nhiễu, ngươi bi sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu59; vi nói 
thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

47. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý đinh 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có nội tâm] cao quý là có tham đã lìa, có 
sân đã lia, có si đã lìa, roi nói theo sự tháp kém răng: "Ngươi bị tham khuây 
nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bi si khuấy nhiễu^; vị nói thì phạm tội 
Pâcittiya theo từng lời nói.

48. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bi, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có nội tâm] thấp kém bi tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bi si khuấy nhiễu, rồi nói theo sự cao quý rằng: 'Ngươi có 
tham đã lìa, ngươi có sân đã lìa, ngươi có si đã lia"; vi nói thì phạm tội Pãcittiya 
theo từng lời nói.
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49. Vi đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có nội tâm] cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có si đã lìa, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi có tham đã lìa, ngươi 
có sân đã lìa, ngươi có si đã lia"; vị nói thì phạm tội Pâcỉttiya theo từng lời nói.

50. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bi, có ý định làm 
xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có sự vi phạm] thấp kém là vi phạm tội Pārājika. 
vi phạm tội Sañghādisesa. vi phạm tội Thullaccaya, vi phạm tội Pãcỉttiya, vi 
phạm tội Pãtidesariỉya, vi phạm tội Dukkata, vi phạm tội Dubbhāsitā, rồi nói 
theo sự thấp kém rằng: "Ngươi đã vi phạm tội Pārājika, ngươi đã vi phạm tội 
Sañghādisesa. ngươi đã vi phạm tội Thullaccaya. ngươi đã vi phạm tội Pâcittiya. 
ngươi đã vi phạm tội Pātidesañīya. ngươi đã vi phạm tội Dukkaịa. ngươi đã vi 
phạm tội Dubbhāsitaṃ; vị nói thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.
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51. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có sự vi phạm] cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh [quả vị Nhập lưu], rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi đã vi phạm 
tội Pārājika. ...(nt)..・ ngươi đã vi phạm tội Dubbhāsitaṃ; vi nói thì phạm tội 
Pãcỉttỉya theo từng lời nói.

52. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định làm 
xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có sự vi phạm] thấp kém là vi phạm tội Pārājika, 
...(nt)..・ vi phạm tội Dubbhāsitā, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi đã vi 
phạm vào dòng Thánh [Ngươi là bậc Nhập lưu]"； vi nói thì phạm tội Pācittiya 
theo từng lời nói.

53. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên [có sự vi phạm] cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh [quả vị Nhập lưu], roi nói theo sự cao quý răng: "Ngươi đã vi phạm vào 
dòng Thánh [Ngươi là bậc Nhập lưu]”； vị nói thì phạm tội Pãcittiya theo từng 
lơi noi.

54. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý đinh 
làm xâu hô vị đã tu lên bậc trên [băng sự sỉ vả] tháp kém là con lạc đà, con cừu, 
con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, rồi nói theo sự thấp kém rằng: "Ngươi 
là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò5 ngươi là con lira, ngươi là loài 
thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, kho cảnh chờ đợi ngươi^,; 
vị nói thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

55： Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [bằng sự sỉ vả] cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, roi nói theo sự tháp kém răng: 
"Ngươi là con lạc dà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi 
là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi 
nguôi"; vị nói thì phạm tội Pâcittỉya theo từng lời nói.

56. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý đinh 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên [bằng sự sỉ vả] thấp kém là con lạc đà5 con cừu, 
con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Nguôi 
là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi 
trời chờ đợi nguôi"; vị nói thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

57. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bí, có ý định 
làm xâu hô vị đã tu lên bậc trên [băng sự sỉ vả] cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, rồi nói theo sự cao quý rằng: “Nguôi 
là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi 
trời chờ đợi ngươi,,; vị nói thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.
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58. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: "d đây, có một số vị là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác"; vị nói thì 
phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

59. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý đinh 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: “d đây, có một số vị là Sát-đế- 
lỵ5 là Bà-la-m6n"; vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

60. Vi đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý đinh 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: UỞ đây, có một số vi tên là 
Avakannaka. là Javakannaka. là Dhanitthaka. là Savitthaka. là Kulavaddhaka^; 
vịnóithì...(nt)... "d đây, có một số vị tên làBuddharakkhita, làDhammarakkhita, 
là Sahgharakkhita"; vị nói thi ...(nt)..・ "d đây, có một số vị dòng họ là Kosiyā, 
là Bhāradvājaṃ; vị nói thi ...(nt)..・ "d đây, có một số vi dòng họ là Gotama, là 
Moggallâna, là Kaccâna, là Vāsettha"; vi nói thi ...(nt)... "d dây, có một số vị 
là thợ mộc, người hốt dọn bông hoa”; vị nói thì ...(nt)... “d đây, có một số vị là 
nông phu, thương buôn, người chăn bè)"; vị nói thì ...(nt)... "d đây, có một số vị 
là thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt t6c"; vị nói thì ...(nt)..・ 
“d dây, có một số vị là quản lý5 kế toán, thư ky”; vị nói thi ...(nt)..・ "d đây, có 
một số vi là người bệnh cùi, người bệnh mụt nhọt, người bệnh chàm, người 
bệnh lao phổi, người bệnh động kinh"; vị nói thì ,..(nt)... "ở đây, có một số vị 
là người bệnh tiểu đuờng"; vi nói thi ...(nt)..・ "d đây, có một số vi là quá cao, 
quá lùn, quá đen, quá trắng"; vị nói thì ,..(nt)... UỞ dây, có một số vị là không 
quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng ; vị nói thi ...(nt)...UỞ 
đây, có một số vị bị tham khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bi si khuấy ĩlhiễu,,; 
vi nói thì ...(nt)... "d dây, có một số vi có tham đã lìa, có sân đã lìa, có si đã 
Ha"; vị nói thi ...(nt)... "d dây, có một số vị đã vi phạm tội Pārājikd\ vi nói thì 
・..(nt)... đã vi phạm tội Dubbhāsitaṃ^ vị nói thi ...(nt)..・ "d đây, có một số vị đã 
vi phạm vào dòng Thánh [ở đây, có một số vị là các bậc Nhập lưu]"; vị nói thì 
・..(nt)..・ "d đây, có một số vị là con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, 
người địa ngục, không có cõi trời cho những người ấy, khổ cảnh chờ đợi những 
người ấy"; vi nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.
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61. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: "d đây, có một số vị là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp su, không có khổ cảnh cho 
những người ây, cõi trời chờ đợi những người áy”； vi nói thì phạm tội Dukkata 
theo từng lời nói.

62. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: "C6 lẽ những người này là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rac,9; vi nói 
thì phạm tội Dukkata theo từng lời n6i. ...(nt).
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63. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý đinh 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: "C6 lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy"; vi nói thì phạm tội 
Dukkata theo từng lời nói.

64. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý đinh khinh bi, có ý định 
làm xấu hổ vi đã tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: "Chúng tôi không phải là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác"; vị nói thì 
・..(nt)..・ "Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học 
rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng t6i”; 
vi nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

65. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên [bằng sự sỉ vả] thấp kém, rồi nói theo sự 
thấp kém rằng: ...(nt)... [bằng sự sỉ vả] cao quý, rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
…(nt)... [bằng sự sỉ vả] thấp kém, rồi nói theo sự cao quý rằng ...(nt)... [bằng 
sự sỉ vả] cao quý là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp 
sư, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Nguôi là người thông thái, ngươi là người có 
kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vi 
Pháp su, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi nguôi"; vị nói thì phạm 
tội Dukkata theo từng lời nói.

66. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: "d đây, có một số vi 
là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác"; vị 
nói thi ...(nt)..・ "d dây, có một số vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, 
học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi 
những người ấy"; Vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

67. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên, rồi nói như vầy: "C6 lẽ những người 
này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác,9; 
vị nói thi …(nt)..・"C6 lẽ những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông 
minh, học rộng, là Pháp su, không có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ 
đợi những người ấy"; vi nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

68. Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hô người chưa tu lên bậc trên, roi nói như vây: "Chúng tôi không phải 
là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác,9; vị 
nói thì ...(nt)..・ "Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông 
minh, học rộng, là Pháp sư, không có kho cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi 
chúng t6i"; vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

69. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh bỉ, 
không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh 
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ra] thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hót rác, roi nói theo sự tháp kém răng: "Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng 
đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác”； vị 
nói thì phạm tội Dubbhāsitā theo từng lời nói.

70. Vi đã tu lên bậc trên không có ỷ định chửi rủa, không có ý đinh khinh 
bi, không có ý định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [có sự 
sanh ra] cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn, rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: "Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, 
ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác,?; vi nói thì phạm tội Dubbhāsitā 
theo từng lời nói.

71. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý đinh khinh bi, 
không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vi đã tu lên bậc trên [có sự sanh 
rāj thấp kém là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác, rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ9 ngươi là hạng 
BS-la・m6n”； vi nói thì phạm tội Dubbhāsitā theo từng lời nói.

72. Vi đã tu lên bậc trên không có ỵ đinh chửi rủa, không có ý định khinh 
bí, không có ý định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [có sự 
sanh ra] cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn, rồi nói theo sự cao quý 
rằng: "Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ5 ngươi là hạng Bà-la-môn59; vị nói thì phạm tội 
Dubbhāsitā theo từng lời nói.

73. Vị đã tu lên bậc trên không có ý đinh chửi rủa, không có ý đinh Idiinh bi, 
không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [bằng sự sỉ 
vả] thấp kém, rồi nói theo sự thấp kém rằng: ...(nt)... [bằng sự sỉ vả] cao quý, rồi 
nói theo sự thấp kém rằng: ...(nt)... [bằng sự sỉ vả] thấp kém, rồi nói theo sự cao 
quý rằng: ...(nt)... [bằng sự sỉ vả] cao quý5 rồi nói theo sự cao quý rằng: "Ngươi 
là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi 
trời chờ đợi ngươi59; vị nói thì phạm tội Dubbhāsitā theo từng lời nói.

74. Vị dātu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý đinh khinh bỉ, 
không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vi đã tu lên bậc trên, rồi nói như 
vầy: "d đây, có một số vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng 
làm xe, hạng hốt lie”； vị nói thi …(nt)…UỞ dây, có một số vị là thông thái, có 
kinh nghiêm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có kho cảnh cho những 
người ây, cõi trời chờ đợi những người ấy"; vị nói thì phạm tội Dubbhāsitā theo 
từng lời nói.

75. Vi đã tu lên bậc trên không có ý đinh chửi rủa, không có ý định khinh 
bí, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên, rồi nói 
như vầy: "C6 lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hót rác”； vị nói thì ...(nt)... "C6 lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp su”; vị nói thì phạm 
tội Dubbhāsitā theo từng lời nói.
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76. Vi đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý đinh khinh bỉ, 
không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như 
vầy: "Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng 
làm xe, hạng hốt rúc”; vi nói thi ...(nt)... "Chúng tôi không phải là thông thái, có 
kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp su, không có khổ cảnh cho chúng 
tôi, cõi trời chờ đợi chúng t6i”; vị nói thì phạm tội Dubbhāsitā theo từng lời nói.

77. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bi, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
[bằng sự sỉ vả] thấp kém, rồi nói theo sự thấp kém rằng: ・..(nt)... [bằng sự sỉ vả] 
cao quý, rồi nói theo sự thấp kém rằng: ...(nt)... [bằng sự sỉ vả] thấp kém, rồi 
nói theo sự cao quý rằng: ...(nt)... [bằng sự sỉ vả] cao quý, rồi nói theo sự cao 
quý rằng: "Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có kho 
cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi nguôi"; vị nói thì phạm tội Dubbhāsitā theo 
từng lời nói.

78. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý đinh khinh 
bỉ, không có ý đinh hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên, 
rồi nói như vầy: UỞ đây, có một số vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vi nói thì ...(nt)... "d dây, có một số vị là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có kho 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy”; vi nói thì phạm tội 
Dubbhāsitā theo từng lời nói.

79. Vi đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bi, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn ngưòd chưa tu lên bậc trên, rồi 
nói như vầy: "C6 lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác"; vị nói thi ...(nt)..・"C6 lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp su"; vị nói thì phạm 
tội Dubbhāsitā theo từng lời nói.

80. Vi đã tu lên bậc trên không có ý đinh chửi rủa, không có ý đinh khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên, 
rồi nói như vầy: "Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác"; vi nói thì ...(nt)... "Chúng tôi không phải 
là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp su, không có khổ 
cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng t6i"; vị nói thì phạm tội Dubbhāsitā 
theo từng lời nói.

81. Vị [nói để] đề cập đến ý nghĩa, vị [nói để] đề cập đến pháp, vị [nói] 
nhắm đến sự giảng dạy, vị bị điên, vị có tâm bi rối loạn, vị bi thọ khổ hành hạ, 
vị vi phạm đau tiên thì vô tội.

Điều học về nói IM mắng nhiếc là thứ nhì.
—ooOoo—
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6.1.3. ĐIỀU HỌC VÈ NÓI ĐÂM THỌC
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tạo ra sự 
đâm thọc giữa các Tỳ-khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiên đên sự tranh luận, sau khi nghe từ vị này roi kê lại cho vị kia đưa đên sự 
chia rẽ với vị này, sau khi nghe từ vị kia roi kê lại cho vị này đưa đên sự chia 
rẽ với vị kia; vì the, các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự 
xung đột đã sanh khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại tạo ra sự đâm thọc giữa các Tỳ-khưu đã 
nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, sau khi 
nghe từ vị này rồi kể lại cho vi kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi nghe từ 
vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế các sự xung đột 
chưa sanh khởi được sanh khởi, các sự xung đột đã sanh khởi càng phát triển 
rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa7,5

2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tạo ra sự đâm thọc giữa các Tỳ- 

khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, 
sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi 
nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vi kia; vì thế, các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi càng 
phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tạo ra sự đâm thọc giữa các Tỳ- 

khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đen sự tranh luận, 
sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi 
nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi càng 
phát triển rộng lớn và tănẹ thêm nhiều hơn nữa vậy? Này những kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Khi [tạo ra] sự đâm thọc giữa các Tỳ-khưu thì phạm tội Pãcỉttiyay
3. Sự đâm thọc nghĩa là sự đâm thọc vì hai nguyên do: Của vi ao ước được 

thương hoặc là của vị có ý định chia rẽ. Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu 
hiện: Theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo ĩìệhề 
nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm và bang 
sự sỉ vả.

4. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: Sự sanh ra thấp kém và sự sanh ra 
cao quý. Sự sanh ra thấp kém, nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng dinh, sự sanh 
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ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng làm xe, sự 
sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. Sự sanh ra 
cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la-môn; sự sanh 
ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. ...(nt).

5. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: Sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém, nghĩa là [nói rằng]: '"Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có 
cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi nguôi", đệm vào tiêng hoặc đệm vào 
tiếng hoặc gọi là đối với người nam và "kotacikā" đối với người 
nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý, nghĩa là [nói rằng]: 
"Nguôi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vi Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi nguôi"; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả cao quý.

6. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vi đã tu lên bậc trên [nói rằng]: tên [như vầy] nói ngươi là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác,9 thì phạm tội 
Pâcỉttỉya theo từng lời nói.

7. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: uVị tên [như vầy] nói ngươi là Sát-đế-lỵ9 
BA・la・m6n" thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

8・ Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm 
thọc đôi với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: "Vj tên [như vây] nói ngươi là 
Avakannaka, là Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka" 
thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

9. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm 
thọc đôi với vi đã tu lên bậc trên [nói răng]: tên [như vây] nói ngươi là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Sahgharakkhita” thi phạm tội Pãcỉttỉya 
theo từng lời nói.

10. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vi đã tu lên bậc trên [nói rằng]: tên [như vầy] nói ngươi là Kosiyā, 
là Bhāradvāja,, thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng lời nói.

11. Vị đã tu lên bậc trên nghe tư vị đã tu lên bậc ứen, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vi đã tu lên bậc trên [nói rằng]: uVị tên [như vầy] nói ngươi là Gotama, 
là Moggallâna, là Kaccâna, là Vāsettha^ thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

12. Vi đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đôi với vi đã tu lên bậc trên [nói răng]: uVị tên [như vây] nói ngươi là thợ mộc, 
người hốt dọn bông hoa" thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

13. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: uVị tên [như vầy] nói ngươi là nông phu, 
thương buôn, người chăn bí)" thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.
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14. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vi tên [như vầy] nói ngươi là thợ đan 
tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt t6c" thì phạm tội Pãcittiya theo 
từng lời nói.

15. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: uVị tên [như vầy] nói ngươi là quản lý, 
kế toán, thư ky” thì phạm tội Pâcittiya theo từng lời nói.

16. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: tên [như vầy] nói ngươi là người 
bệnh cùi, người bệnh mụt nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao phổi, người 
bệnh động kinh" thi phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

17. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: tên [như vầy] nói ngươi là người 
bệnh tiểu đuờng" thi phạm tội Pãcỉttỉya theo từng lời nói.

18. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: t4Vị tên [như vầy] nói ngươi là quá cao, 
quá lùn, quá dèn, quá trắng,9 thì phạm tội Pâcittiya theo từng lời nói.

19. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đôi với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: "Vị tên [như vây] nói ngươi là không 
quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng" thì phạm tội Pãcittỉya 
theo từng lời nói.

20. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vj tên [như vầy] nói ngươi bị tham 
khuấy nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu" thì phạm tội Pãcỉttỉya theo 
từng lời nói.

21. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vị tên [như vầy] nói ngươi có tham đã 
lìa, có sân đã lìa, có si đã lia" thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

22. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vi đã tu lên bậc trên [nói rằng]: uVị tên [như vầy] nói ngươi vi 
phạm tội Pārājika, vi phạm tội Sañghādisesa. vi phạm tội Thullaccaya, vi 
phạm tội Pãcittiya. vi phạm tội Pātidesanīya, vi phạm tội Dukkata, vi phạm tội 
Dubbhāsitā^ thì phạm tội Pãcỉttỉya theo từng lời nói.

23. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vị tên [như vầy] nói ngươi là vi vi 
phạm vào dòng Thánh" thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.

24. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vi tên [như vầy] nói ngươi là con lạc 
đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi trời cho 
ngươi, khổ cảnh chờ đợi nguôi" thì phạm tội Pãcittỉya theo từng lời nói.



386 巖 PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU

25. Vi đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, roi tạo ra sự đâm thọc• • • • 7 • • •
đôi với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: "Vi tên [như vây] nói ngươi là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là vi Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngưoi" thì phạm tội Pācittiya theo từng lời nói.

26. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vi đã tu lên bậc trên [nói ràng]: "Vj tên [như vầy] nói: 'ở dây, có một số 
vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác/ Vị 
ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác" thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

27. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vj tên [như vầy] nói: 'ở đây, có một số 
vị là Sát-đế-lỵ, là Bà-la-môn.5 Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác" thi 
phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

28. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vj tên [như vầy] nói: 'ở đây, có một 
số vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy/ Vi ấy chỉ nói 
điều ấy, không nói điều khAc" thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

29. Vị dātu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vi đã tu lên bậc trên [nói rằng]: tên [như vầy] nói: 'Có lẽ những 
người này là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác/ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thi phạm tội Dukkata theo 
từng lời nói.

30. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: tên [như vầy] nói: ...(nt)... 6Có lẽ 
những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp 
sư, những người ấy không có khổ cảnh, cõi trời chờ đợi những người ấy.9 Vị ấy 
chỉ nói điều ấy, không nói điều khác,9 thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

31. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: "Vị tên [như vầy] nói: 'Chúng tôi không 
phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác.5 
Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác" thì phạm tội Dukkata theo từng lời 
nói. ...(nt).

32. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: uVị tên [như vầy] nói: 'Chúng tôi không 
phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi.9 Vị ấy chỉ nói điều ấy, không 
nói điều khác,9 thì phạm tội DukkaỊa theo từng lời nói.

33. Vi đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcittiya theo từng lời nói.
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34. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

35. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự 
đâm thọc đoi với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

36. Vị dātu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên, rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói.

37. Vi không ao ước được thương, vị không có ý định chia rẽ, vị bi điên, vi 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về nói đâm thọc là thứ ba.
—ooOoo—

6.1.4. ĐIỀU HỌC VÈ PHÁP THEO TỪNG CÂU
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư dạy các cư 
sĩ đọc pháp theo từng câu. Các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư 
xử không thích đáng đối với các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khxru ít ham muốn, ...(nt)..・ 
các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư 
lại dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng câu, khiến các cư sĩ sống không tôn kính, 
không nghe lời, cư xử không thích đáng đoi với các Ty-khưu?"

2. Sau đó? các vị Tỳ-khiru ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
一 Này các Tỳ-khiru, nghe nói các ngươi dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng 

câu, khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích 
đáng đối với các Tỳ-khưu, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại dạy các cư sĩ đọc pháp 

theo từng câu, khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử 
không thích đáng đối với các Tỳ-khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)…Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi nên pho biến điều học này như vầy:

"Vỉ Tỳ-khtm nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng câu thì 
phạm tội Pãcỉttiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vj Ty-khuu99 được đề cập trong ý nghĩa này.
Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni? [các 

người] còn lại là người chưa tu lên bậc trên.
Theo từng câu nghĩa là một câu [của bài kệ], đọc tiếp theo, chỉ mỗi một 

âm, đọc hòa theo. Một câu [của bài kệ] nghĩa là bắt đầu đọc một lượt, chấm 
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dứt một lượt. Đọc tiếp theo nghĩa là người đọc trước, người đọc sau, rồi chấm 
dứt một lượt. Chỉ mỗi một âm nghĩa là khi đang đọc chung "Rũpam aniccarrf\ 
vi [Tỳ-khưu] chỉ đọc chữ "Ra" rồi ngưng. Đọc hòa theo nghĩa là khi đang đọc 
“Rūpā叩 aniccanf\ [người chưa tu lên bậc trên] phát ra âm "Vedanā aniccā^ 
Điều gì là một câu [của bài kệ], điều gì là đọc tiếp theo, điều gì là chỉ mỗi một 
âm, điêu gì là đọc hòa theo, tát cả điêu ây gọi là pháp theo từng câu.

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 đen giáo pháp.

Dạy đọc: Vi dạy đọc theo câu thì phạm tội Pãcittiya theo mỗi một câu. Vi 
dạy đọc theo từ thì phạm tội Pãcittiya theo mỗi một từ.

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị dạy đọc 
pháp theo từng câu thì phạm tội Pãcitíiya. Người chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vi dạy đọc pháp theo từng câu thì phạm tội Pãcittiya. Người chưa tu 
lên bậc trên, [lam] tưởng là đã tu lên bậc trên, vị dạy đọc pháp theo từng câu thì 
phạm tội Pãcittiya.

Vị đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vị đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội.

Trong khi [được] bảo đọc tụng chung, trong khi thực hiện việc học chung, 
vị dạy người [chưa tu lên bậc trên] đọc [bỏ băng] phàn đã được học thuộc lòng 
nhiều lần, vị dạy người [chưa tu lên bậc trên] đang đọc sai, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về pháp theo từng câu là thứ tư.
—ooOoo—

6.1.5. ĐIỀU HỌC VỀ NẰM CHUNG CHÕ NGỤ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÂỊavĩ, nơi tháp thờAggâỊava.

Vào lúc bây giờ, các cư sĩ thường đi đên tu viện đê nghe pháp. Khi pháp đã , ■ > _
được thuyêt giảng, các Tỳ-khưu trưởng lão đi vê trú xá của các vị. Các Tỳ-khmi 
mới tu cùng với các cư sĩ năm ngủ ngay tại nơi ây, ở phòng phục vụ; các vị bị 
thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ. Các cư sĩ phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: "Tại sao các ngài Đại đức lại năm ngủ bị thát niệm, không 
tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngiỉ?" Các Tỳ-khưu đã nghe được các cư sĩ ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu lại nằm chung chỗ ngụ với 
người chưa tu lên bậc trên?”

2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
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一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi năm chung chô ngụ với người chưa 
tu lên bậc trên, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây lại năm chung chô 

ngụ với người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các Tỳ-khiru? sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

^Vị Tỳ-khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Pãcittiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3・ Sau đó, khi đã ngự tại thành ÂỊavĩ theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 

đi, du hành về phía thành Kosambī. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến 
thành Kosambī. Tại nơi đó, trong thành Kosambī, đức Thế Tôn ngự ở tu viện 
Badarikâ. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Rãhula điều này:

一 Này đệ Râhula, điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: "Không được 
nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trOn.” Này đệ Rãhula, hãy tìm 
chỗ ngủ.

Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, Đại đức Rãhula đã nằm ngủ ở nhà 
tiêu. Sau đó, vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã đi đến 
nhà tiêu, sau khi đi đến đã tằng hắng. Đại đức Râhula cũng đã tằng hắng lại.

一 Ai đó vậy?
- Bạch Thế Tôn, con là Râhula.
一 Này Râhula, sao con lại nằm ở đây?
Khi ấy, Đại đức Râhula đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó? đức Thế 

Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
- Này các Tỳ-khxru, Ta cho phép nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên 

bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điềuy 
học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quả hai 
ba đêm thì phạm tội Pãcittỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là "vị Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Tỳ-khxru, [các người] còn lại gọi 

là người chưa tu lên bậc trên.
Quá hai ba đêm: Là hơn hai hoặc ba đêm.
Với: Là cùng chung.
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Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ, đã được che kín xung quanh toàn 
bộ5 đã được lợp kín phần lớn, đã được che kín xung quanh phần lớn.

Nằm chung chỗ ngụ: Vào ngày thứ tư, lúc mặt trời đã lặn, khi người chưa 
tu lên bậc trên đang năm, vị Tỳ-khưu năm xuồng thì phạm tội Pãcỉttỉya. Khi 
vị Tỳ-khưu đang nằm, người chưa tu lên bậc trên nằm xuống thì phạm tội 
Pãcittiya. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội Pãcỉttỉya. Sau khi đứng dậy rồi A r
[cả hai] lại năm xuông thì phạm tội Pãcittỉya.

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biêt là chưa tu lên bậc trên, vị năm chung 
chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội Pãcittiya. Người chưa tu lên bậc trên, 
có sự hoài nghi, vi nam chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội Pãcỉttiya. 
Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên, vị nằm chung chỗ 
ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội Pãcittiya.

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
Dukkaịa. Vi đã tu lên bậc frên9 [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata, Vi đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vị đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội.

Vị ngụ hai ba đêm, vi ngụ chưa đủ hai ba đêm, sau khi ngụ hai đêm, vào 
đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông, rồi lại tru ngụ tiếp, trong chỗ không 
được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung quanh toàn bộ, trong 
chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ không được che kín xung quanh 
phần nhiều, khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm thì vị Tỳ-khưu ngồi, khi vị 
Tỳ-khiru đang nằm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi, hoặc là cả hai đều ngồi, 
vị bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhất về nằm chung chỗ ngụ là thứ năm.
—ooOoo—

6.1.6. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VÈ NẰM CHUNG CHỎ NGỤ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Anuruddha, trong khi đang đi 
đên thành Sāvatthi trong xứ Kosala, nhăm lúc chiêu tôi đã ghé lại ngôi làng nọ. 
Vào lúc bây giờ, ở trong ngôi làng ây có nhà nghỉ trọ của người đàn bà nọ đã 
được sắp đặt.4 Khi ấy, Đại đức Anuruddha đã đi đến gặp người đàn bà ấy, sau 
khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này:

4 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Người đàn bà ấy đã lập nên ngôi nhà trọ ấy để làm phước thiện. 
Khi đi đến ngôi làng ây, nhiều người biêt tin nên đã đến xin trú đêm (VinA. IV 750).

-Này chi gái, nếu chị không phiền lòng, chúng tôi có thể ngụ một đêm ở 
phước xá.

-Thưa ngài, ngài có thể ngụ.
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Những khách lữ hành khác cũng đã đi đên gặp người đàn bà áy, sau khi đên 
đã nói với người đàn bà áy điêu này:

一 Thưa bà, nếu bà không phiền lòng, chúng tôi có thể tru một đêm ở 
phước xá.

一 Có ngài Sa-môn đã đên trước, nêu vi áy cho phép thì các ông có thê trú lại.
Khi ấy, những khách lữ hành ấy đã đi đến gặp Đại đức Anuruddha, sau khi 

đến đã nói với Đại đức Anuruddha điều này:
一 Thưa ngài, nếu ngài không phiền lòng, chúng tôi có thể trú một đêm ở 

phước xá.
-Này các đạo hữu, hãy trú lại.
2. Khi ấy, người đàn bà ấy do nhìn thấy Đại đức Anuruddha nên đã đem 

lòng say đắm. Sau đó, người đàn bà ấy đã đi đến gặp Đại đức Anuruddha, sau 
khi đến đã nói với Đại đức Anuruddha điều này:

-Thưa ngài, bi quấy rầy bởi những người này, ngài sẽ ngụ không được an 
lạc. Thưa ngài, tót thay! Tôi có thê sap đặt cho ngài chiêc giường ở bên trong.

Đại đức Anuruddha đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, người đàn bà 
ấy đã sắp đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho Đại đức Anuruddha, rồi đã 
khoác xiêm y và trang sức, xức hương thơm roi đi đen gặp Đại đức Anuruddha, 
sau khi đến đã nói với Đại đức Anuruddha điều này:

一 Thưa ngài, ngài là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái và thiếp là đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái. Thưa ngài, tốt thay! Thiếp có thể là vợ của ngài.

Khi được nói như thế, Đại đức Anuruddha đã im lặng. Đen lần thứ nhì, 
...(nt)... Đen lan thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với Đại đức Anuruddha điều này:

一 Thưa ngài, ngài là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái và thiếp là đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái. Thưa ngài, tốt thay! Ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản.

Đen lần thứ ba, Đại đức Anuruddha đã im lặng. Sau đó, người đàn bà ấy đã 
cởi ra tấm áo choàng và đi qua đi lại phía trước Đại đức Anuruddha, rồi đứng 
lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống. Khi ấy, Đại đức Anuruddha đã thu thúc các 
giác quan, cũng không nhìn người đàn bà áy và cũng không nói. Khi áy, người 
đàn bà ấy [nghĩ rằng]: “Ngài thật là kỳ diệu! Ngài thật là phi thường! Nhiều 
người bỏ ra cả trăm cả ngàn vì ta, the mà khi được đích thân ta van xin, vị Sa- 
môn này lại không chịu chấp nhận ta đây và tất cả tài sản5\ rồi đã quấn lại tấm 
áo choàng, đê đầu ở hai chân của Đại đức Anuruddha và đã nói với Đại đức 
Anuruddha điều này:

-Thưa ngài, tội lôi đã chiêm ngự lây con, khiên con như là ngu khờ, như là 
mê muội, như là không có đạo đức nên con đã hành động như thế. Thưa ngài, 
đối với con đây, xin ngài Đại đức ghi nhận tội lỗi là tội lỗi, hầu để ngăn ngừa 
trong tương lai.
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一 Này chị gái, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy cô, khiến cô như là 
ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên cô đã hành động như 
thế. Và này chi gái, chính từ việc đó, cô đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa 
đổi đúng theo pháp, nay chúng tôi ghi nhận điều ấy cho cô. Này chi gái, chính 
điều này là sự tiến bộ trong Giới luật của bậc Thánh: "Người nào sau khi thấy 
được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong 
tương lai.”

4.5 Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người đàn bà ấy đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý Đại đức Anuruddha với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm. Đen 
khi Đại đức Anuruddha đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người 
đàn bà ây đã ngôi xuồng ở một bên. Đại đức Anuruddha đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyên khích và tạo niêm phân khởi cho người đàn bà ây đang ngôi một bên 
bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Anuruddha chỉ dạy, thức tính, 
khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, người đàn bà ấy đã 
nói với Đại đức Anuruddha điều này:

5 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pâli (không có số 3), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiếu (BBT).

一 Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối [nghĩ rằng]: "Những người có 
mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng"; tương tợ như thế, pháp đã được ngài Đại 
đức Anuruddha giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Thưa ngài, con đây xin quy y 
đức Thế Tôn ấy, Giáo pháp và hội chúng Tỳ-khưu. Xin ngài Đại đức chấp nhận 
con là nữ cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.

5・ Sau đó, Đại đức Anuruddha đã đi đến thành Sāvatthi và kể lại sự việc ấy 
cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ・..(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai rang: "Vi sao Đại đức Anuruddha lại nam chung chỗ ngụ với người 
nữ?" Sau đó, các vị Tỳ-khiru ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

-Này Anuruddha, nghe nói ngươi nằm chung chỗ ngụ với người nữ, có 
đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này Anuruddha, vì sao ngươi lại năm chung chô ngụ với người 

nữ vậy? Này Anuruddha, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người nữ thì phạm tội Pãcỉttỉyay
6. Vi nào: Là bát cứ vị nào ...(nt)・
Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vị này là uvị T沁hưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
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Người nữ: Nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho đến 
bà lão.

Với: Là cùng chung.
Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ, đã được che kín xung quanh toàn 

bộ, đã được lợp kín phần lớn, đã được che kín xung quanh phần lớn.
Nằm chung chỗ ngụ: Là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang nằm, vị 

Tỳ-khưu nằm xuống thì phạm tội Pãcittiya. Khi vị Tỳ-khiru đang nằm, người 
nữ nằm xuống thì phạm tội Pãcittiya. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội 
Pãcỉttỉya. Sau khi đứng dậy rồi [cả hai] lại nằm xuống thì phạm tội Pãcittỉya.

Người nữ, nhận biết là người nữ, vi nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pãcittiya. 
Người nữ, có sự hoài nghi, vị nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pãcittỉya. Người 
nữ, [lam] tưởng không phải là người nữ, vi nam chung chỗ ngụ thì phạm tội 
Pãcittiya.

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
DukkaỊa. Vị nằm chung chỗ ngụ với nữ dạ-xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với 
nệười vô căn, hoặc với thú cái thì phạm tội Dukkaịa. Không phải là người nữ, 
[lâm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata. Không phải là người nữ, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là người nữ, nhận biết không phải 
là người nữ thì vô tội.

Trong chỗ không được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung 
quanh toàn bộ5 trong chỗ không được lợp kín phan nhiều, trong chỗ không được 
che kín xung quanh phần nhiều, trong khi người nữ đang nằm thì vị Tỳ-khưu 
ngồi, trong khi vi Tỳ-khưu đang nằm thì người nữ ngồi, hoặc cả hai đều ngồi, 
vi bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhì về nằm chung chỗ ngụ là thứ sáu.
—ooOoo—

6.1.7. ĐIỀU HỌC VỀ THUYẾT PHÁP
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, Đại đức Udāyi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Sāvatthi. Khi ấy vào buổi sáng, 
Đại đức Udāyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bấy giờ, bà 
chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngồi ở cửa phòng 
trong. Khi ấy, Đại đức Udāyi đã đi đến gặp bà chủ nhà, sau khi đến đã thuyết 
pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này: 
"VỊ Sa-môn ấy là tình nhân của mẹ chồng hay là đang tán tinh?"

2. Sau đó, khi đã thuyết pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà, Đại đức 
Udāyi đã đi đến gặp cô con dâu, sau khi đến đã thuyết pháp thầm thì bên tai của 
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CÔ con dâu. Khi ấy, bà chủ nhà đã khởi ý điều này: "Vi Sa-môn ấy là tình nhân 
của con dâu hay là đang tán tinh?"

3・ Sau đó9 khi đã thuyết pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, Đại đức 
Udāyi đã ra đi. Khi ấy, bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này:

-Này con, vi Sa-môn ấy đã nói gì với con vậy?
一 Thưa mẹ, vị ấy đã thuyết pháp cho con. Vậy đã nói gì với mẹ?
一 Cũng đã thuyết pháp cho mẹ.
Hai người nữ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao Đại đức Udāyi 

lại thuyêt pháp thâm thì bên tai, không lẽ pháp không nên được thuyêt giảng 
công khai và minh bach?95

r

4. Các Tỳ-khưu đã nghe được các người nữ ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)…các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vi sao Đại đức Udāyi lại thuyết pháp đến người nữ?" Sau đó, các vị Tỳ-khưu 
ay đã trình sự việc ay len đức The Ton. ...(nt).

-Này Udāyi, nghe nói ngươi thuyết pháp đến người nữ, có đúng không vậy?
-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại thuyêt pháp đên người nữ vậy? 

Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào thuyết pháp đến người nữ thì phạm tội Pãcỉttỉỵay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, các nữ cư sĩ sau khi nhìn thấy các Tỳ-khiru đã nói 

điều này:
一 Xin các ngài Đại đức hãy thuyết pháp.
一 Này các chị gái, không được phép thuyết pháp đến người nữ.
一 Xin các ngài Đại đức hãy thuyêt pháp năm sáu câu thôi, có thê biêt được 

chỉ với chừng ấy.
-Này các chị gái, không được phép thuyết pháp đến người nữ.
Rồi trong khi ngần ngại, các vị đã không thuyết. Các nữ cư sĩ phàn nàn, phê 

phán, chê bai rằng: "Tại sao các ngài Đại đức khi được chúng tôi thỉnh cầu lại 
không thuyết ph如?” Các Tỳ-khmi đã nghe được các nữ cư sĩ 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-khiru, Ta cho phép thuyết pháp năm sáu câu đến người nữ. Và 
này các Tỳ-khmi, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
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"Vị Tỳ-khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn năm sáu câu thì phạm tội 
Pãcittiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khiru như thế.
6. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "'Đức Thế Tôn 

đã cho phép thuyết pháp năm sáu câu đến người nữ." Các vị ấy sau khi bảo 
người nam không trí suy xét ngôi gân, roi thuyêt pháp đên người nữ quá năm 
sáu câu. Các Tỳ-khiru ít ham muốn, ...(nt)... các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rang: "Vi sao các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư lại bảo người nam không trí suy 
xét ngồi gần, rồi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu c2u?”

Sau đó, các vị Tỳ-khiru ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế T6n. ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi bảo người nam không trí suy xét 
ngôi gân, roi thuyêt pháp đên người nữ quá năm sáu câu, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-…(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bảo người nam không 

trí suy xét ngồi gần, rồi thuyết pháp đến ngưòd nữ quá năm sáu câu vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin,…(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn năm sáu câu, ngoại trừ có 
người nam có trí suy xét thì phạm tội Pãcittiyay

8.6 Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ・・・(nt)・・・ Vị này là Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 

không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 
nói xấu, là [lời nói] thô tục và không thô tục.

Hơn năm sáu câu: Là vượt quá năm sáu câu.6 7

6 Dọ đánh số nhầm từ bản gốc Pâli (không có số 7), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiếu (BBT).
7 Ngài Buddhaghosa giải thích về chữ "v 而 o" (câu) là "eko gāthāpādo)' (một câu của bài kệ) (VìnA. IV. 
751). Và một cau của bài kệ, thông thường có ít nhất là 8 âm (ND).

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh văn, 
được giảng bởi các vị ẩn si, 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 Pãcittiya theo mỗi một câu. Vi 
thuyết theo từ thì phạm tội Pãcỉttỉya theo mỗi một từ.

Ngoại trừ có người nam có trí suy xét: Trừ ra có người nam có trí suy xét.
Người nam có trí suy xét nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 

nói xấu, là [lời nói] thô tục và không thô tục.
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Người nữ, nhận biết là người nữ, vị thuyết pháp hơn năm sáu câu thì phạm 
tội Pãcittiya. ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ, có sự hoài nghi, 
vị thuyết pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có người nam 
có trí suy xét. Người nữ, [lầm] tưởng không phải là người nữ, vi thuyết pháp 
hơn năm sáu câu thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có người nam có trí suy xét.

Vị thuyêt pháp hơn năm sáu câu đên nữ dạ-xoa, hoặc ma nữ? hoặc người vô 
căn, hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội Dukkata, ngoại trừ có người 
nam có trí suy xét. Không phải là người nữ, [lầm] tưởng là người nữ thì phạm 
tội Dukkata. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội.

Vị thuyêt pháp hơn năm sáu câu, có người nam có trí suy xét, vị thuyêt pháp 
chưa tới năm sáu câu, vị sau khi đứng dậy ngồi xuống lại rồi thuyết pháp, vị 
thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống lại, vi thuyết đến người nữ 
khác,8 vị hỏi câu hỏi, vị trả lời khi được hỏi câu hỏi, trong khi đang thuyết vì 
lợi ích của người nam khác thì người nữ lắng nghe, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.

8 về điểm này^ Chủ giải có ghi là: Sau khi thuyết đến người nữ này chưa đến năm sáu câu, vj,ấy chuyển 
sang thuyết đen ngươi nữ khác. Theo cách ấy, trong một tư thế ngồi, vị ấy có thể thuyết đen 100.000 
ngxrơi nư(^. IV. 751).

Điều học về thuyết pháp ỉa thứ bảy.
—ooOoo—

6.1.8. ĐIỀU HỌC VỀ TUYÊN Bố sự THỰC CHỨNG
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 

đường Kūtāgāra. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khiru thân thiết, đồng quan 
điểm đã vào mùa [an cư] mưa ở bờ sông Vaggumudā. Vào lúc bấy giờ, xứ Vajjī 
có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực 
được phân phôi theo thẻ, không dê dàng sinh sông băng sự ra sức khát thực.

2. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: "Hiện nay, xứ Vajjī có sự 
khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được 
phân phôi theo thẻ5 không dê dàng sinh sông băng sự ra sức khát thực. Còn 
chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bằng phương thức 
nào chúnệ ta có the song mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bị khó 
nhọc vì 品 ăn khất thực?,,

3. Một số vị đã nói như vầy: "Này các Đại dức, chiíng ta hãy quyết định làm 
công việc cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đên mà bố thí cho chúng 
ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?5

4. Một số vị đã nói như vầy: "Này các Đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Này các Đại đức, chúng ta hãy đưa
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tin tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. 
Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thúc."

5. Một số vị đã nói như vầy: “Này các Đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người 
tại gia? Này các Đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lẫn nhau ve pháp thượng 
nhân đến các người tại gia rằng: 'Vị Tỳ-khưu như vầy đạt sơ thiền, vi Tỳ-khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vị Tỳ-khưu như vầy đạt tam thiền, vị Tỳ-khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vi Tỳ-khưu như vầy là vị Nhập lưu, vị Tỳ-khưu như vầy là vị Nhất 
lai, vi Tỳ-khiru như vày là vi Bất lai, vị Tỳ-khiru như vầy là vị A-la-hán, vị Tỳ- 
khưu như vầy có ba minh, vị Tỳ-khuru như vầy có sáu thắng trí，； như thế, họ sẽ 
nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, 
không cãi cọ nhau sẽ song mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị 
khó nhọc vì đồ ăn khất thúc."

6. 一 Này các Đại đức, chính điêu này là tót hơn hét, tức là việc chúng ta nói 
lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia.

Sau d6, các vị Tỳ-khưu ấy đã ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến 
các người tại gia: Tỳ-khưu như vầy đạt sơ thiền, ...(nt)... vị Tỳ-khưu như 
vầy có sáu thắng trí."

7. Khi ấy, những người dân ấy [nghĩ rằng]: '"Quả thật, điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật, chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
Tỳ-khưu như vầy trong số họ vào mùa [an cư] mưa! Quả thật, từ trước đến nay, 
không có các Tỳ-khưu như vầy vào mùa [an cư] mưa như là các vị Tỳ-khưu có 
giới, có thiện pháp này vay!" Họ cúng dường đến các Tỳ-khưu những vật thực 
loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không 
cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn 
bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống. Họ cúng 
dường đến các Tỳ-khưu những vật thực loại cứng, những thức nếm, những thức 
uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không 
cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến 
bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thống.

8. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, 
sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ cho các Tỳ- 
khưu đã trải qua mùa [an cư] mưa là đi đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các 
vị Tỳ-khưu ấy trải qua ba tháng mùa [an cư] mưa đã thu xếp chỗ tru ngụ, cầm 
y bát, ra đi vê phía thành Vesālī. Trong khi tuân tự du hành, các vi đã đi đên 
thành Vesālī, Mahâvana, giảng đường Kūtāgāra gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lê đức Thê Tôn roi ngoi xuống ơ mọt ben.

9. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa ở các 
phương thì ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; trái 
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lại, các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudã có được tướng mạo, căn quyền sung 
mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ của chư 
Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các Tỳ-khưu đi đến.

10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị các Tỳ-khiru ở bờ sông Vaggumudâ 
điều này:

一 Này các Tỳ-khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống qua 
mùa [an cư] mưa có được thoải mái không? Và không bị khó nhọc vì đô ăn 
khất thực?

一 Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã song 
qua mùa [an cư] mưa được thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.

Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng 
thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Các đấng Như Lai hỏi 
có liên quan đến lợi ích và không [hỏi việc] không có liên quan đến lợi ích, khi 
không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. 
Chư Phật Thế Tôn hỏi các Tỳ-khiru bởi hai lý do: "Chúng ta sẽ thuyết pháp 
hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.”

11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudā 
điều này:

一 Này các Tỳ-khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau 
đã sống qua mùa [an cư] mưa được thoải mái và không bi khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực như thế nào?

Khi ấy, các vị Tỳ-khun ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khiru, các ngươi có thực chứng không?
- Bạch Thế Tôn, có thực chứng.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-…(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vì sao các ngươi lại ca ngợi lẫn nhau về pháp 

thượng nhân đến các người tại gia vì lý do của bao tử vậy? Này các Tỳ-khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và 
này các Tỳ-khiru? các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

A r
"Vị Tỳ-khưu nào tuyên bô pháp thượng nhân đên người chưa tu lên bậc trên 

[nếu] đã thực chứng thì phạm tội Pãcittiyay
12. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vị này là uvị T]-khưu'' được đề cập trong ý nghĩa này.
Ngươi chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni, [các 

người] còn lại là người chưa tu lên bậc trên.
13. Pháp thương nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng dạt, trí 

tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự thực chứng về Quả, sự dứt bỏ phiền 
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não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. Thiền: 
Là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát: Là vô phiền não giải 
thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát.9 Đinh: Là vô phiền não định, 
vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt: Là sự chứng đạt về vô phiền 
não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện.

9 Vô phiền não giải thoát: Nội tâm không còn tham, sân, si. Vô tướng giải thoát: Nội tâm không còn 
các biểu hiện cua tham, sân, si. Vô nguyện giải thoát: Không còn trạng thái mong moi về tham, san, si 
(^.11.492).

Trí tuệ và sự thấy biết: Là ba minh.
Sự tu tập về Đạo: Là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 

của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi phàn.
Sự thực chứng về Quả: Là sự thực chứng quả vị Nhập lưu, sự thực chứng 

quả vi Nhất lai, sự thực chứng quả vị Bất lai, sự thực chứng phẩm vị A-la-hán.
Sự dứt bỏ phiền não: Là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si.
Sự không còn bỉ che lấp của tâm nghĩa là tâm không còn bị che lấp bởi 

tham ái, tâm không còn bi che lấp bởi sân, tâm không còn bi che lấp bởi si.
Sự thỏa thích ờ nơi thanh vắng: Là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với sơ 

thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh 
vắng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng với tứ thiền.

14. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “T6i đã chứng sơ 
thiền” thì phạm tội Pācittiya. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên 
rằng: "Tôi chứng sơ thiền^, thì phạm tội Pãcittiya. Tuyên bố: Vi nói với người 
chưa tu len bậc trên rằng: "Tôi đã chứng được sơ〔hiền” thì phạm tội Pãcittiya. 
Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi có đạt sơ thi仓n” thì 
phạm tội Pācittiya. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi 
có trú sơ thiền,, thì phạm tội Pãcỉttiya. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên 
bậc trên rằng: "Tôi đã chứng ngộ sơ thiền^, thì phạm tội Pãcittiya.

15. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: uTôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền,... tam thiền,... tứ thiền,... tôi có đạt 
tứ thiền ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ tứ thiền” thì phạm tội Pãcittiya.

16. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “T6i đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được vô phiền não giải thoát,... vô tướng giải thoát, 
... vô nguyện giải thoát, ... vô phiền não định, ... vô tướng định, ... vô nguyện 
đinh, ... tôi có đạt vô nguyện định ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ vô nguyện 
djnh" thì phạm tội Pãciííiya.

17. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sự chứng đạt về vô phiền não, ... sự chứng 
đạt về vô tướng,... sự chứng đạt về vô nguyện,... tôi có đạt sự chứng đạt về vô 
nguyện ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt về vô nguyện^, thì phạm 
tội Pâcittiya.
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18. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: uTôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được ba minh,... tôi có đạt ba minh ... tôi có trú ... tôi 
đã chứng ngộ ba minh,, thì phạm tội Pâcittỉya.

19. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được bôn sự thiêt lập niệm,... bôn chánh cân,... bôn 
nên tảng của thân thông,... tôi có đạt bôn nên tảng của thân thông,... tôi có tru 
... tôi đã chứng ngộ bốn nền tảng của thần th6ng" thì phạm tội Pãcittiya.

20. Tuyên bổ: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "T6i đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được năm quyền,... năm lực,... tôi có đạt năm lực ... 
tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ năm Ẹrc" thì phạm tội Pãcittỉya.

21. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được bảy giác chi,... tôi có đạt bảy giác chi,... tôi có 
trú ... tôi đã chứng ngộ bảy giác chi” thì phạm tội Pãciítiya.

22. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được Thánh đạo tám chi phần,... tôi có đạt Thánh 
đạo tám chi phần,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ Thánh đạo tám chi phần" thì 
phạm tội Pâcittiya.

23. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: 'Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được quả vị Nhập lưu5... quả vị Nhất lai,... quả vị 
Bất lai, ... phẩm vị A-la-hán, ... tôi có đạt phẩm vi A-la-hán, ... tôi có trú ... tôi 
đã chứng ngộ phẩm vị A-la-hán" thì phạm tội Pãcittỉya.

24. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã từ bỏ 
tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt 
bỏ5 đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si" thì phạm tội Pãcittỉya.

25. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tâm của tôi 
không bi che lấp bởi tham ái,... tâm của tôi không bị che lấp bởi sân,... tâm của 
tôi không bi che lấp bởi si” thì phạm tội Pãcittiya.

26. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền,... nhị thiền,... tam thiền,... tứ thiền 
ở nơi thanh văng, ... tôi có đạt tứ thiên ở nơi thanh văng, ... tôi có trú ... tôi đã 
chứng ngộ tứ thiền ở nơi thanh vắng” thì phạm tội Pãcỉttỉya.

27. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và nhị thiên,... tôi có đạt sơ thiên và 
nhị thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và nhị thiền" thì phạm tội 
Pãcittỉya.

28. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và tam thiên,... sơ thiên và tứ thiên, 
... tôi có đạt sơ thiên và tứ thiên,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và tứ 
thiền" thì phạm tội Pãcỉttỉya.
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29. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và vô phiên não giải thoát, ... và 
vô tướng giải thoát, ... và vô nguyện giải thoát, ... và vô phiền não đinh, ... 
và vô tướng định, ... và vô nguyện định, ... tôi có đạt sơ thiền và vô nguyện 
định, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và vô nguyện djnh” thi phạm 
tội Pãcỉttỉya.

30. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và sự chứng đạt vê vô phiên não,... 
và sự chứng đạt về vô tướng,... và sự chứng đạt về vô nguyện,... tôi có đạt sơ 
thiền và sự chứng đạt về vô nguyện,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và 
sự chứng đạt về vô nguyện,, thì phạm tội Pãcỉttỉya.

31. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "T6i đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và ba minh, ... tôi có đạt sơ thiên 
và ba minh, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và ba minh,, thì phạm tội 
Pãcittiya.

32. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu len bậc trên rằng: “T6i đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và bốn sự thiết lập niệm,... sơ thiền và 
bôn chánh cân,... sơ thiên và bôn nên tảng của thân thông,... tôi có đạt sơ thiên

r \ \ Ja z

và bôn nên tảng của thân thông,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và bôn 
nền tảng của thần thông,9 thì phạm tội Pãcittiya.

33. Tuyên bổ: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và năm quyên,... sơ thiên và năm lực, 
... tôi có đạt sơ thiên và năm lực, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và 
năm lực,9 thì phạm tội Pãcỉttiya.

34. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và bảy giác chi,... tôi có đạt sơ thiền 
và bảy giác chi, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và bảy giác chi" thì 
phạm tội Pãcỉttỉya,

35. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: 'Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và Thánh đạo tám chi phần,... tôi có đạt 
Sơ thiên và Thánh đạo tám chi phân,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và 
Thánh đạo tám chi ph*n" thì phạm tội Pãcittiya.

36. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và quả vị Nhập lưu, ... và quả vị Nhát 
lai, ... và quả vị Bất lai,... và phẩm vị A-la-hán,... tôi có đạt sơ thiền và phẩm 
vi A-la-hán,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ Sơ thiền và phẩm vị A-la-hán" thì 
phạm tội Pãcỉttiya.

37. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và tôi đã từ bỏ tham ái, ... và tôi đã từ 
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bỏ sân, ... và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã 
khai trừ, đã đoạn trừ si” thì phạm tội Pãcittỉya.

38. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và tâm của tôi không bị che lấp bởi 
tham ái,…và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân,... và tâm của tôi không bị 
che lấp bởi si” thì phạm tội Pâcittiya.

39. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Toi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền và tam thiền, ... nhị thiền và tứ thiền, 
... tôi có đạt nhị thiền và tứ thiền,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị thiền và 
tứ thiền" thi phạm tội Pãcittiya,

40. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng Nhi 
thiền ...(nt)..・ và tâm của tôi không bi che lấp bởi si" thì phạm tội Pãcittiya. ...(nt).

41. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “T6i đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiên và sơ thiên, ... tôi có đạt nhi thiên 
và sơ thiền,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhi thiền và sơ thien^, thì phạm tội 
Pãcittiya. ...(nt).

[Phần căn bản đã được tóm lược]

42. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tâm của tôi 
không bi che lấp bởi si và tôi đã chứng ... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ 
thiền. ... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt sơ thiền, ... tôi có trú 
... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ sơ thiền” thi phạm 
tội Pãcỉttỉya. ...(nt).

43. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và và tâm của tôi không bị che lấp bởi san?, thì phạm tội 
Pâcittỉya. ...(nt).

44. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền, nhi thiền, tam thiền, tứ thiền, vô phiền 
não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô 
tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt vê vô phiên não, sự chứng đạt vê vô 
tướng, sự chứng đạt về vô nguyện, ba minh, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo 
tám chi phần, quả vị Nhập lưu, quả vị Nhất lai, quả vị Bất lai và phẩm vi A-la- 
hán, ... Tôi đã từ bỏ tham ái,... Tôi đã từ bỏ sân ... Tôi đã từ bẻ), đã quăng bỏ, đã 
thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị 
che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bi che lấp bởi sân và tâm của tôi không 
bi che lấp bởi si” thì phạm tội Pâcỉttỉya.

45. Tuyên bố: Vi có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã 
chứng sơ thiên", lại nói: "Tôi đã chứng nhi thiên”，[người nghe] hiêu được thì 
phạm tội Pãcỉttỉya, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata.
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46. Tuyên bố: Vi có ý đinh nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi 
đã chứng sơ thiền^, lại nói: “T6i đã chứng tam thiền, ... tứ thiền, ... vô phiền 
não giải thoát, ... vô tướng giải thoát, ... vô nguyện giải thoát, ... vô phiền não 
định,... vô tướng định,... vô nguyện định,... sự chứng đạt về vô phiền não,... 
sự chứng đạt về vô tướng,... sự chứng đạt về vô nguyện,... ba minh,... bốn sự 
thiết lập niệm,... bốn chánh cần,... bốn nền tảng của thần thông,... năm quyền, 
... năm lực, ... bảy giác chi, ... Thánh đạo tám chi phần, ... quả vi Nhập lưu, ... 
quả vi Nhất lai,... quả vi Bất lai,... phẩm vị A-la-hán,... tôi đã từ bỏ tham ái,... 
tôi đã từ bỏ sân,... tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ? đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bi che lấp bởi tham ái,... tâm của 
tôi không bi che lấp bởi sân,... và tâm của tôi không bị che lấp bởi si", [người 
nghe] hiểu được thì phạm tội Pâcittỉya. [người nghe] không hiểu được thì phạm 
tội Dukkata.

47. Tuyên bố: Vi có ý đinh nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã 
chứng nhi thien,9... lại nói: "Tâm của tôi không bị che lấp bởi si", [nguôi nghe] 
hiểu được thì phạm tội Pãcittiya. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội 
Dukkaịa.

48. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã 
chứng nhị thiền,\ lại nói: "Tôi đã chứng sơ thiền", [người nghe] hiểu được thì 
phạm tội Pãcittiya. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata, ...(nt).

[Phần căn bản đã được tóm lược]

49. Tuyên bố: Vị có ý đinh nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tâm 
của tôi không bi che lấp bởi si" lại nói: "Tôi đã chứng so thiền", [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Pâcỉttỉya. [người nghe] không hiểu được thì phạm tội 
Dukkata. ...(nt).

50. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi si", lai nói: "Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân9\ 
[người nghe] hiểu được thì phạm tội Pãcittiya, [người nghe] không hiểu được 
thì phạm tội Dukkata. ...(nt).

51. Tuyên bố: Vi có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi 
đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền" ...(ĩit)..・ Vi có ý định nói 
với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tâm của tôi không bi che lấp bởi sân", lại 
nói: uTâm của tôi không bị che lấp bởi si”, [nguồi nghe] hiểu được thì phạm tội 
Pãcỉttiya, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata. ...(nt).

52. Tuyên bố: Vi có ý đinh nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Tôi đã 
chứng nhi thiền, tam thiền, và tứ thiền^,... “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si", 
lại nói: "Tôi đã chứng sơ thiền”, [nguồi nghe] hiểu được thì phạm tội Pãcittiya. 
[người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata. ...(nt).
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53. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Vị [Tỳ-khưu] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng... đã 
chứng được sơ thiền, vị Tỳ-khiru ấy có đạt... có trú sơ thiền, sơ thiền đã được 
thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ấy" thì phạm tội Dukkaịa.

54. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: [Tỳ-khưu] nào 
đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng... chứng... đã chứng 
được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền; vịTỳ"khưu ấy có đạt... có tru tứ thiền; tứ thiền 
đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ấy” thì phạm tội Dukkata. ...(nt).

55. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Vị [Tỳ-khưu] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã 
chứng được vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, 
vô phiền não đinh, vô tướng đinh, vô nguyện đinh; vị Tỳ-khưu ấy có đạt... có 
trú vô nguyện đinh; vô nguyện đinh đã được thực chứng bởi vi Tỳ-khưu ấy” thi 
phạm tội Dukkata.

56. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Vị [Tỳ-khưu] nào 
đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ây đã chứng sự chứng đạt vê vô 
phiền não,... sự chứng đạt về vô tướng,... sự chứng đạt về vô nguyện, vi Tỳ-khun 
ấy có đạt... có trú sự chứng đạt về vô nguyện đinh; sự chứng đạt về vô nguyện 
định đã được thực chứng bởi vi Tỳ-khưu ấy" thi phạm tội Dukkata. ...(nt).

57. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: [Tỳ-khưu] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vi Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng ... 
đã chứng được ba minh,... bốn sự thiết lập niệm,... bốn chánh cần,... bốn nền 
tảng của thân thông, ... năm quyên, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... Thánh đạo 
tám chi phần,... quả vị Nhập lưu,... quả vi Nhất lai,... quả vi Bất lai,... phẩm vị 
A-la-hán, vi Tỳ-khưu ấy đã từ bỏ tham ái,... đã từ bỏ sân ... đã từ bỏ, đã quăng 
bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, vị Tỳ-khiru ấy 
có tâm không bị che lấp bởi tham ái, có tâm không bi che lấp bởi sân và có tâm 
không bị che lấp bởi si" thì phạm tội Dukkata.

58. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: [Tỳ-khiru] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng... đã 
chứng được sơ thiền,・.・ nhi thiền, ... tam thiền, ... tứ thiền ở nơi thanh vắng; 
vi Tỳ-khưu ấy có đạt... có trú tứ thiền ở nơi thanh vang, tứ thiền ở nơi thanh 
vắng đã được thực chứng bởi vi Tỳ-khưu ấy ở nơi thanh vắng" thì phạm tội 
Dukkata,

59. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: [Tỳ-khưu] 
nào đã thọ dụng tru xá của đạo hữu,... Vị [Tỳ-khưu] nào đã thọ dụng y của đạo 
hữu, ... Vị [Tỳ-khưu] nào đã thọ dụng vật thực của đạo hữu, ... Vi [Tỳ-khưu] 
nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu,... Vi [Tỳ-khưu] nào đã thọ dụng vật 
dụng là thuốc men tri bệnh của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã 
chứng được tứ thiên ở nơi thanh văng; vị Tỳ-khưu ây có đạt... có tru tứ thiên ở
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nơi thanh văng, tứ thiên ở nơi thanh văng đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu 
2y” thì phạm tội Dukkata.

60. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Trú xá của đạo 
hữu đã được thọ dụng bởi vi [Tỳ-khiru] nào, y của đạo hữu đã được thọ dụng 
bởi vị [Tỳ-khiru] nào, ... Vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị [Tỳ- 
khưu] nào,... Chỗ trú ngụ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị [Tỳ-khưu] nào, 
... Vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị [Tỳ- 
khiru] nào, vi Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở nơi 
thanh văng; vi Tỳ-khiru ây có đạt... có trú tứ thiên ở nơi thanh văng, tứ thiên ở 
nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khiru ấy” thì phạm tội Dukkata,

61. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: "Vi [Tỳ-khưu] 
nào đạo hữu đã đi đến và đã dâng trú xá, ... và đã dâng y, ... đã dâng vật thực, 
... đã dâng chỗ trú ngụ,... đã dâng vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vi Tỳ-khưu 
ây đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiên ở nơi thanh văng; vị Tỳ-khiru 
ây có đạt... có trú tứ thiên ở nơi thanh văng, tứ thiên ở nơi thanh văng đã được 
thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ấy” thì phạm tội Dukkata.

62. Vị tuyên bô sự thực chứng đên người đã tu lên bậc trên, vi vi phạm đâu 
tiên thì vô tội.

Điều học về tuyên bố sự thực chứng là thứ tám.
—ooOoo-

6.1.9. ĐIỀU HỌC VÈ CÔNG Bố TÔI XẤU
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức upananda, con trai dòng 
Sakyā, gây chuyện xung đột với các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Vi ấy sau khi phạm 
tội xuât ra tinh dịch có sự cô ý đã thỉnh câu hội chúng hành phạt Parỉvãsa vê tội 
ấy. Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt Parỉvâsa về tội ấy.

2. Vào lúc bấy giờ, tại thành Sāvatthi có buổi trai phạn của phường hội nọ. 
Vị ây đang chiu hành phạt Parivãsa nên đã ngôi chô ngôi cuôi cùng trong nhà 
ăn. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ấy điều này:

-Này các đạo hữu, vị này là Đại đức Ưpananda, con trai dòng Sakyā được 
quen thuộc với quý vị9 là vi thường tới lui với các gia đình, là vi thọ dụng vật 
tín thí băng chính bàn tay đã găng sức làm xuât ra tinh dịch. Vị ây sau khi phạm 
tội xuât ra tinh dịch có sự cô ý đã thỉnh câu hội chúng hành phạt Parỉvãsa vê tội 
ấy. Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt Parivãsa về tội ấy. Vị ấy đang chịu 
hành phạt Parivãsa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong nhà ăn.

3. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư lại công bố tội xấu của vị Tỳ-khưu đến 
người chưa tu lên bậc trên?" ...(nt).
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一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi công bô tội xâu của vị Tỳ-khưu đên 

người chưa tu lên bậc trên, có đúng không vậy?
-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)..・ Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại công bô tội xâu của vị 

Tỳ-khưu đến người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào công bô tội xâu của vỉ Tỳ-khưu đên người chưa tu lên bậc 
trên thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có sự đong ỷ của các Tỳ-khưuy

4. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vi Tỳ-khưu^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Của Tỳ-khưu: Là của vị Tỳ-khưu khác.
Tội xấu nghĩa là bốn tội Pārājika và mười ba tội Sañghādisesa.
Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Tỳ-khiru và Tỳ-khưu-ni9 [các 

người] còn lại là người chưa tu lên bậc trên.
Công bô: Vi công bô đên người nữ, hoặc đên người nam, hoặc đên người 

tại gia, hoặc đến vị xuất gia.
Ngoại trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các Tỳ- 

khưu. Có sự đồng ý của các Tỳ-khưu có sự giới hạn về tội, không có sự giới hạn 
về gia đình; có sự đồng ý của các Tỳ-khưu có sự giới hạn về gia đình, không có 
sự giới hạn về tội; có sự đồng ý của các Tỳ-khưu có sự giới hạn về tội và có sự 
giới hạn vê gia đình; có sự đông ý của các Tỳ-khưu không có sự giới hạn vê tội 
và không có sự giới hạn về gia đình.

Có sự giói hạn về tội nghĩa là các tội được xét đến: "Nên công bố với chừng 
ấy tội." Có sự giói hạn về gia đình nghĩa là các gia đình được xét đến: :Nên 
công bố đến chừng ấy gia dinh." Có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia 
đình nghĩa là các tội được xét đến và các gia đình được xét đến: "Nên công bố 
với chừng ấy tội đến chừng ấy gia đình?5 Không có sự giới hạn về tội và không 
có sự giới hạn về gia đình nghĩa là các tội không được xét đến và các gia đình 
không được xét đên: “Nên công bô với chừng ây tội đên chừng ây gia dinh."

Khi có sự giới hạn vê tội, trừ ra các tội được xét đên, vị công bô các tội khác 
thì phạm tội Pãcittiya,

Khi có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các gia đình được xét đến, vi công bố 
đến các gia đình khác thì phạm tội Pãcittiya.

Khi có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các tội được 
xét đến và trừ ra các gia đình được xét đến, vị công bố các tội khác đến các gia 
đình khác thì phạm tội Pãcittiya.
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Khi không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình thì 
vo tôi.

Tội xấu, nhận biết là tội xấu, vi công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Pãcittiya. ngoại trừ có sự đong ý của các Tỳ-khiru. Tội xấu, có sự hoài 
nghi, vị công bo đen người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcỉttiya, ngoại 
trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Tội xấu, [lầm] tưởng không phải là tội xấu, 
vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcittiya. ngoại trừ có 
sự đong ý của các Tỳ-khiru.

Vị công bố tội không phải là tội xấu thì phạm tội Dukkata. Vi công bố sự 
vi phạm tội xâu hoặc tội không xâu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata.

Không phải là tội xấu, [lầm] tưởng là tội xấu thì phạm tội Dukkata, Không 
phải là tội xấu, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, Không phải là tội xấu, 
nhận biết không phải là tội xấu thì phạm tội Dukkata.

Vi tuyên bố về sự việc không [tuyên bố] về tội, vị tuyên bố về tội không 
[tuyên bố] về sự việc, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về công bố tội xấu là thứ chín.
—ooOoo—

6.1.10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC ĐÀO ĐẤT
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÂỊavĩ, nơi tháp thờAggãỊava. 

Vào lúc bấy giờ, trong khi thực hiện công trình mới, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavĩ 
tự đào và bảo đào đất. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại tự đào và bảo đào đất, các Sa-môn Thích tử giết hại 
mạng song chỉ có một giác quan?" Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai.

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavĩ lại tự đào và bảo đào đất?" ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tự đào và bảo đào đất, có đúng 
không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tự đào và bảo đào đất 

vậy? Này những kẻ rô dại, bởi vì dân chúng nghĩ răng có mạng sông ở trong 
đất. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội Pãcỉttỉyay
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3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khiru: ...(nt)..・ Vi này là "vi Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Đất nghĩa là có hai loại đất: Đất màu mỡ và đất không màu mỡ. Đất màu 

mỡ nghĩa là thuần đất thịt, thuần đất sét, có ít đá, có ít sỏi, có ít mảnh sành, có ít 
sạn, có ít cát, phần lớn là đất thịt, phần lớn là đất sét, đất chưa được đốt cháy là 
đát màu mỡ được nói đên. Đông đát thịt hoặc đông đát sét được thâm nước mưa 
hơn bôn tháng, đây cũng được gọi là đát màu mỡ. Đát không màu mỡ nghĩa 
là thuân dá, thuân sỏi, thuân mảnh sành, thuần sạn, thuần cát, có ít đát thịt, có ít 
đất sét, phần lớn là đá, phần lớn là sỏi, phần lớn là mảnh sành, phần lớn là sạn, 
phần lớn là cát, đã được đốt cháy là đất không màu mỡ được đề cập đến. Đống 
đát thịt hoặc đông đát sét được thâm nước mưa chưa tới bôn tháng, đây cũng 
được gọi là đát không màu mỡ.

Đào: Là tự mình đào thì phạm tội Pãcittiya. Bảo đào: Là bảo người khác 
đào thì phạm tội Pãcittỉya. Được ra lệnh một lần, mặc dầu [vị kia] đào nhiều lần 
[vị ra lệnh chỉ] phạm [một] tội Pãcittiya,

Đát, nhận biêt là đát, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm r * r r
VỠ ra, hoặc đót cháy, hoặc bảo đót cháy thì phạm tội Pãcittỉya. Đát, có sự hoài 
nghi, vị tự dào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc đốt 
cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội Pãcittỉya. Đất, [lầm] tưởng không phải là 
đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc đốt cháy, 
hoặc bảo đốt cháy thì vô tội.

Không phải đất, [lầm] tưởng là đất thì phạm tội Dukkata. Không phải là đất, 
có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là đất, nhận biết không phải 
là đất thì vô tội.

、 r

Vị nói răng: “Hay tìm vật này, hãy bô thí vật này, hãy mang lại vật này, có 
nhu cầu về vật này, hãy làm vật này thành đúng phép”, không cố ý, khi thất 
niệm, vị không biết, vị bi điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc đào đất là thứ mưòĩ. 
Phẩm Nói dối là thứ nhất

—ooOoo—

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
Nói dối, sự mắng nhiếc và đâm thọc, câu [pháp] và hai điều về việc nằm, 

ngoại trừ với người biết, việc thực chứng, tội xấu và việc đào xới.

—ooOoo—



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 409

6.2. PHẨM THẢO MỘC

6.2.1. ĐIỀU HỌC VÈ THẢO Mộc
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÂỊavĩ, nơi tháp thờAggâỊava. 

Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavĩ 
chặt cây và bảo người chặt. Có vị Tỳ-khưu nọ ở thành ÂỊavĩ cũng chặt cây. Vi 
thiên nhân ngụ ở trên cây ây đã nói với vị Tỳ-khưu ây điêu này:

—Thưa ngài, ngài có ý định làm chỗ ở cho mình thì xin ngài chớ phá hủy 
chỗ ở của chúng tôi.

Vi Tỳ-khưu ấy trong lúc không lưu tâm đã chặt đi và đã đánh trúng cánh 
tay đứa bé trai của vị thiên nhân ấy. Khi ấy, vi thiên nhân ấy đã khởi ý điều này: 
"C6 lẽ ta nên đoạt mạng sông của vi Tỳ-khưu này ngay tại nơi day?99 Roi vị 
thiên nhân ấy đã khởi ý điều này: "Việc ta đoạt mạng sống của vi Tỳ-khiru này 
ngay tại nơi đây là không đúng đắn, có lẽ ta nên trình sự việc này lên đức Thế 
T6n?" Sau đó, vị thiên nhân ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình 
Sự việc ây len đức Thê Ton.

—Này thiên nhân, lành thay, lành thay! Này thiên nhân, lành thay! Ngươi 
đã không đoạt lấy mạng sống của vị Tỳ-khưu ấy. Này thiên nhân, nếu hôm nay 
ngươi đã đoạt lây mạng sông của vị Tỳ-khưu ây, này thiên nhân, ngươi đã gây 
ra nhiều sự vô phước. Này thiên nhân, hãy đi, ở chỗ kia có thân cây mọc riêng 
biệt. Hãy đi đến nơi ấy.

2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại chặt cây và bảo người chặt? Các Sa-môn Thích tử giết hại mạng sống 
chỉ có một giác quan.” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: "Vi sao các Tỳ-khưu ở thành AỊavĩ lại chặt cây và bảo 
người chặt?”

Khi ấy, dức Thế Tôn ...(nt).
-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi chặt cây và bảo người chặt, có đúng 

không vậy?
-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chặt cây và bảo người 

chặt vậy? Này những kẻ rô dại, bởi vì dân chúng nghĩ răng có mạng sông ở



410 ❖ PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU

trong thân cây. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu? các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vay:

“Khi phá hoại sự sống của thảo mộc thì phạm tội Pācittiya^
3. Thảo mộc nghĩa là có năm sự sanh ra bởi mâm giông: Mâm giông từ rê, 

mâm giông từ thân, mâm giông từ măt choi, mâm giông từ phân ngọn, mâm 
giống từ hạt là loại thứ năm.

Mầm giống từ rễ nghĩa là củ nghệ, củ gừng, cây vācā, cây vacatta, cây 
ngải cứu, cây lê lư [trị bệnh điên?], cây usĩra, cỏ bhaddamuttaka, hoặc là có các 
loại nào khác được sanh ra từ rê, được nảy mâm từ rê? vật ây được gọi là mâm 
giống từ rễ.

Mầm giống từ thân nghĩa là cây sung, cây đa, cây pilakkha, cây udumbaraṃ 
cây tuyết tùng, cây kapithana, hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ thân, 
được nảy mâm từ thân, vật ây được gọi là mâm giông từ thân.

Mâm giông từ măt choi nghĩa là cây mía, cây tre, cây sậy, hoặc là có các 
loại nào khác được sanh ra từ đoạn nối, được nảy mầm từ đoạn nối, vật ấy được 
gọi là mầm giống từ mắt chồi.

Mâm giông từ phân ngọn nghĩa là cây húng quê, cỏ lạc dà, cỏ thơm 
hirivera, hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ phan ngọn, được nảy 
mầm từ phần ngọn, điều ấy được gọi là mầm giống từ phần ngọn.

Mâm giông từ hạt nghĩa là hạt lúa b角p, hạt rau cải, hoặc là có các loại nào 
khác được sanh ra từ hạt, được nảy mâm từ hạt, vật ây được gọi là mâm giông 
từ hạt.

Mầm giống, nhận biết là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, 
hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội Pâcỉttỉya. Mầm giống, 
có sự hoài nghi, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội Dukkata. Mầm giống, [lầm] tưởng không phải 
là mầm giống, vi chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
nâu, hoặc bảo nâu thì vô tội.

Không phải mâm giông, [lâm] tưởng là mâm giông thì phạm tội Dukkata, 
Không phải là mầm giống, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải 
là mầm giống, nhận biết không phải là mầm giống thì vô tội.

Vị nói răng: "Hãy tìm vật này, hãy bô thí vật này, hãy mang lại vật này, có 
nhu cầu về vật này, hãy làm vật này thành đúng phép", không cố ý, khi thất 
niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về thảo mộc là thứ nhất
—ooOoo—



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 411

6.2.2. ĐIỀU HỌC VÈ NÓI TRÁNH NÉ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, ở tu viện Ghosita. 

Vào lúc bấy giờ, Đại đức Channa tự mình hành xử sai nguyên tắc và trong lúc 
được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói 
rằng]: “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm 
thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gi?" Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... 
các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao Đại đức Channa trong lúc 
được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói 
rằng]: 'Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế 
nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?,,, ...(nt).

-Này Channa, nghe nói ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng 
lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói răng]: "Ai đã vi phạm? Đã vi 
phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi 
nói điều gi?” có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội 

chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói rằng]: “Ai đã vi phạm? Đã 
vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi 
nói điều gi?” Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)・

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
- Này các Tỳ-khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội nói tránh né 

đến Tỳ-khưu Channa. Và này các Tỳ-khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng 
can được thông báo bởi vi Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực:

2. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách

Ị. 9 9 a r

khác. Nêu là thời diêm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên phán quyêt tội 
nói tránh né đến Tỳ-khiru Channa. Đây là lời đe nghi.

3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách 
khác. Hội chúng phán quyêt tội nói tránh né đên Tỳ-khưu Channa. Đại đức nào 
đồng ý việc phán quyết tội nói tránh né đến Tỳ-khưu Channa xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.

Tội nói tránh né đã được hội chúng phán quyêt đên Tỳ-khưu Channa. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay.”

4. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách Đại đức Channa bằng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phô biên điêu học này như vây:
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"Khi nói tránh nẻ thì phạm tội Pâcỉttỉyay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng, Đại đức 

Channa [nghĩ rằng]: "Trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác, ta sẽ vi 
phạm t0i" nên đã im lặng, gây khó khăn cho hội chúng. Các Tỳ-khưu ít ham 
muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao Đại đức 
Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng, gây khó khăn 
cho hội chúng? ...(nt).

一 Này Channa, nghe nói ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng 
đã im lặng, gây khó khăn cho hội chúng, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng 

lại im lặng, gây khó khăn cho hội chúng vậy? Này kẻ ro dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt).

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại và bảo các Tỳ-khưu rằng:
- Này các Tỳ-khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội gây khó khăn 

đến Tỳ-khưu Channa. Và này các Tỳ-khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị Tỳ-khiru có kinh nghiệm, đủ năng lực:

6. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng, gây khó khăn cho hội 
chúng. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên phán quyết tội 
gây khó khăn đến Tỳ-khtru Channa. Đây là lời đề nghị.

7. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng, gây khó khăn cho hội 
chúng. Hội chúng phán quyết tội gây khó khăn đến Tỳ-khmi Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc phán quyết tội gây khó khăn đến Tỳ-khưu Channa xin im lặng; 
vi nào không đồng ý có thể nói lên.

Tội gây khó khăn đã được hội chúng phán quyết đến Tỳ-khưu Channa. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vay."

8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách Đại đức Channa bằng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(ĩit)..・ Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Khi nói tránh nẻf gây khó khăn thì phạm tội Pâcittỉyay
9. Nói tránh né nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội ở giữa hội 

chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại điều ấy, rồi 
phản kháng cách này hoặc cách khác [nói rằng]: "Ai đã vi phạm? Đã vi phạm 
điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều 
gi?” Việc này nghĩa là nói tránh né.
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Gây khó khăn nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội vi phạm 
ở giữa hội chúng, vi không có ý định nói lên điêu ây? không có ý đinh khơi lại 
điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng; việc này nghĩa là gây 
khó khăn.

r
Khi tội nói tránh né chưa được phán quyêt, trong lúc được xác định sự việc 

hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý đinh nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác [nói rằng]: 
"Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? 
Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gi?" thì phạm tội Dukkata.

Khi tội gây khó khăn chưa được phán quyêt, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
CÓ ý định khơi lại điêu ây, roi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì 
phạm tội Dukkata,

Khi tội nói tránh né đã được phán quyêt, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý đinh nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác [nói rằng]: 
“Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? 
Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gi?” thi phạm tội Pãcỉttỉya.

Khi tội gây khó khăn đã được phán quyết, trong lúc được xác đinh sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vi không có ý định nói lên điều ấy, không có 
ý định khơi lại điều ấy, roi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì phạm 
tội Pãcittiya.

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi nói tránh né gây 
khó khăn thì phạm tội Pãcittiya, Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi nói 
tránh né gây khó khăn thì phạm tội Pãcittiya. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng 
là hành sự sai pháp, khi nói tránh né gây khó khăn thì phạm tội Pãcittiya.

Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội.

Vi không biết rồi hỏi, hoặc vị bị bệnh rồi không nói, [nghĩ rằng]: "Hội 
chúng sẽ có xung đột, hoặc cãi cọ5 hoặc tranh luận, hoặc tranh cỗd" rồi không 
nói, [nghĩ rằng]: "Sẽ có sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự bất đồng hội chúng” rồi 
không nói, [nghĩ rằng]: "Sẽ thực hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe 
nhóm, hoặc là đến vi không xứng đáng với hành SỊT” rồi không nói, vị bi điên, 
vi vi phạm đâu tiên thì vô tội.

Điều học về nói tránh né là thứ nhì.
—ooOoo—
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6.2.3. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC PHÀN NÀN
1・ Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Dabba Mallaputtā phân bố 
chỗ trú ngụ và sắp xếp các bữa ăn của hội chúng. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka chỉ là các vị mới tu, có phước báu ít ỏi. Các vị 
ây thường nhận được những chô trú ngụ kém thuộc vê hội chúng và những bữa 
ăn tồi. Các vị ấy phàn nàn về Đại đức Dabba Mallaputtā với các Tỳ-khưu rằng: 
“Dabba Mallaputtā phân bô chô trú ngụ theo sự ưa thích và sáp xép các bữa ăn 
theo sự ưa thích.” Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka lại 
phàn nàn về Đại đức Dabba Mallaputtā với các Ty-khưu?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu? nghe nói các ngươi phàn nàn về Dabba Mallaputtā với 
các Tỳ-khưu, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn? đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phàn nàn về Dabba 

Mallaputtā với các Tỳ-khưu vậy? Này những kẻ ro dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Khi phàn nàn thì phạm tội Pãcỉttỉỵay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka [nghĩ rằng]: 

"Việc phê phán đã bị đức Thế Tôn cấm đoán, đã thế thì các Tỳ-khiru chỉ sẽ 
được nghe th6i", rồi phê phán Đại đức Dabba Mallaputtā ở xung quanh các 
vị Tỳ-khưu răng: "Dabba Mallaputtā phân bô chô trú ngụ theo sự ưa thích và 
săp xép các bữa ăn theo sự ưa thích.” Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các 
vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka lại phê phán Đại đức Dabba Mallaputtā?" ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi phê phán Dabba Mallaputtā, có 
đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phê phán Dabba 

Mallaputtā vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:

“Khi phàn nàn, phê phán thi phạm tội Pâcỉttỉyay
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3.1 Phê phán nghĩa là vị có ý đinh làm mất thể diện, có ý định làm mất danh 
dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị 
phân bô chô trú ngụ, hoặc là vị sáp xép bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc 
là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật 
linh tinh, rồi phàn nàn hoặc phê phán vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcittỉya,

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi phàn nàn phê phán 
thì phạm tội Pācittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi phàn nàn phê 
phán thì phạm tội Pãcittiya. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai 
pháp, khi phàn nàn phê phán thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Vị phàn nàn hoặc phê phán người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Vi có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự5 có ý định làm xấu 
hổ vi đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú 
ngụ, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị phân chia 
trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vi phân chia vật linh tinh, rồi 
phàn nàn hoặc phê phán với vi đã tu lên bậc trên hoặc với người chưa tu lên bậc 
trên thì phạm tội Dukkata.

Vị có ý đinh làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xâu hô người chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được 
chỉ định làm vi phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc là vi phân 
chia cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc 
là vi phân chia vật linh tinh, rồi phê phán hoặc phàn nàn với vị đã tu lên bậc trên 
hoặc với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata.

Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata.

Vị phàn nàn hoặc phê phán vi [khác] đang hành động theo thói thường vì 
ưa thích, vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi, vi bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc phàn nàn là thứ ba.
—ooOoo—

6.2.4. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VÈ CHÕ NẰM NGỒI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc mùa lạnh, các Tỳ-khưu sắp 
đặt chỗ nằm ngồi ở ngoài trời, rồi sưởi ấm thân hình. Khi thời giờ được thông 
báo, các vị trong lúc rời đi đã không thu dọn, cũng không bảo [người khác] thu 
dọn vật ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ nằm ngồi trở nên ẩm ướt. Các 
Tỳ-khưu ít ham muốn, ・..(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi

1 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pâli (không có số 2), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiếu (BBT).
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sao các Tỳ-khưu sau khi sáp đặt chô năm ngôi ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn, cũng không bảo [người khác] thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không 
thông báo, khiến chỗ nằm ngồi bi ẩm ướt?,, Sau đó, các vi Tỳ-khiru ấy đã trình 
Sự việc áy lên đức Thê T6n•…(nt).

一 Này các Tỳ-khmi9 nghe nói các Tỳ-khiru sau khi sắp đặt chỗ nằm ngồi ở 
ngoài trời, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào sau khỉ tự trải ra hoặc bảo trải ra giường, hoặc ghế, hoặc 
nệm, hoặc gối kê thuộc ve hội chủng ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu 
dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội 
Pâcỉttỉyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
2. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu sau khi ngụ ở ngoài trời, rồi mang cất 

chỗ nằm ngồi lúc còn sớm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị Tỳ-khưu ấy đang 
mang cất chỗ nằm ngồi lúc còn sớm; sau khi nhìn thấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ây9 nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại, roi bảo các Tỳ-khưu răng: "Này các 
Tỳ-khưu, trong tám tháng thông thường không có mưa, ta cho phép cất giữ chỗ 
nằm ngồi ở nơi mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ngay tại chỗ nào các con quạ hoặc 
chim kên kên không phóng uế."

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)…Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho 

hội chúng.
Giường nghĩa là có bốn loại giường: Giường lắp ráp, giường xếp, giường 

chân cong, giường có chân tháo rời được.
Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: Ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 

chân tháo rời được.
Nệm nghĩa là có năm loại nệm: Nệm len, nệm bông vải, nệm vỏ cây, nệm 

cỏ, nệm lá.
Vật kê nghĩa là làm băng bông vải, hoặc làm băng cây usĩra, hoặc làm băng 

cỏ muñja, hoặc làm bằng cỏ pabbajā, sau khi đã độn vào bên trong thì được 
buộc lại.

Sau khi tự trải ra: Sau khi tư mình trải ra.
Sau khỉ bảo trải ra: Sau khi bảo người khác trải ra. Vị bảo người chưa tu 

lên bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về vị ấy. Vị bảo người đã tu lên bậc 
trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về người đã trải ra.

Trong lúc roi đi không thu dọn vật ấy: Không tự mình thu dọn.
Cũng không bảo thu dọn: Không bảo người khác thu dọn.
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Hoặc ra đi không thông báo: Không thông báo vị Tỳ-khưu, hoặc vi Sa-di, 
hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá chô rơi của cục đát được ném đi bởi 
người nam [có sức mạnh] bậc trung2 thì phạm tội Pâcỉttỉya.

2 Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biết: Khoảng cách là 6m.
3 Nghĩ rằng: "Sau khi quay trở lại, ta sẽ thu dẹm" (VinA. IV. 776).

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, sau khi trải ra hoặc 
bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu 
dọn vật ây, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Pãcỉttỉya. Thuộc vê hội 
chúng, có sự hoài nghi, ...(nt)... Thuộc vê hội chúng, [lâm] tưởng là thuộc vê 
cá nhân, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không 
thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm 
tội Pācittiya.

. r A

Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời tâm lót nên, hoặc vải phủ giường 
ghê, hoặc thảm trải nên, hoặc thảm lót ngôi, hoặc tâm da thú, hoặc thảm chùi 
chân, hoặc ghế kê chân, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu 
dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Dukkata.

Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc vê cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc vê cá nhân, 
[lầm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong lúc lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata, Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội.

Sau khi thu dọn rồi ra di, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông báo, 
vị ra đi khi [vật ấy] đang còn được phơi nắng,3 [vật ấy] đã được bất cứ ai chiếm 
hữu, trong những lúc có sự cố5 vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhất về chỗ nằm ngồi là thứ tư.
—ooOoo—

6.2.5. ĐIỀU HỌC THỨ HAI VÈ CHÔ NẰM NGỒI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư là 
bạn hữu. Các vị ấy trong khi sống thì sống chung, trong khi ra đi thì ra đi chung. 
Các vị ấy sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc 
rời đi đã không thu dọn, cũng không bảo [người khác] thu dọn vật ấy, rồi đã ra 
đi không thông báo. Chỗ trú ngụ đã bị moi gặm nham.

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị áy phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chô năm ở trong 
trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo 
[người khác] thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo, khiến chỗ trú ngụ bị 
moi gặm nham?^ ...(nt).
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一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải 
ra chô năm ở trong trú xá thuộc vê hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn, 
cũng không bảo [người khác] thu dọn vật ấy, rồi ra đi không thông báo, khiến 
chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây sau khi trải ra chô 

nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng 
không bảo [người khác] thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo, khiến chỗ 
trú ngụ bị mối gặm nhấm vậy? Này các Tỳ-khiru5 sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biên điêu học này như vây:

^Vị Tỳ-khirư nào sau khỉ tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm trong trú xả 
thuộc ve hội chủng, trong lúc rời dỉ không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật 
ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Pãcittỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vi Ty-khuu^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Trú xá thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn 

cho hội chúng.
Chỗ nằm nghĩa là nệm, tấm lót nền, vải phủ giường ghế, thảm trải nền, 
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thảm dan, tâm da thú, vật lót ngôi, tâm trải năm, thảm cỏ, thảm lá.
Sau khỉ tự trải ra: Sau khi tự mình trải ra.
Sau khi bảo trải ra: Sau khi bảo người khác trải ra.
Trong lúc rời đi không thu dọn vật ấy: Không tự mình thu dọn.
Cũng không bảo thu dọn: Không bảo người khác thu dọn.
Hoặc ra đi không thông báo: Không thông báo vị Tỳ-khưu, hoặc vị Sa-di, 

hoặc người giúp việc tu viện. Vi vượt quá hàng rào của tu viện được rào lại thì 
phạm tội Pãcỉttiya. Vị vượt qua vùng phụ cận của tu viện không được rào lại 
thì phạm tội Pãcittiya.

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vi sau khi trải ra 
hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Pãcỉttỉya. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong 
lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không 
thông báo thì phạm tội Pãcittiya. Thuộc về hội chúng, [lầm] tưởng là thuộc về 
cá nhân, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong lúc rời đi lại không 
thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm 
tội Pãcittiỵa,
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Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chô năm ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc 

trong phòng phục vụ, hoặc ở mái che, hoặc ở góc cây, trong lúc rời đi lại không 
thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm 
tội Dukkata. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra giường hoặc ghế ở trong trú xá5 
hoặc ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc trong phòng phục vụ, hoặc ở mái che, 
hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật 
ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Dukkata.

Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lầm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong khi lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội.

Sau khi thu dọn roi ra di, sau khi bảo thu dọn roi ra đi, vị ra đi có thông báo, 
[vật ấy] đã được bất cứ ai chiếm hữu, vị có dự tính sau khi đi đến nơi ấy rồi 
[nhắn tin về] hỏi, vị bị cản trở bởi bất cứ điều gì, trong những lúc có sự cố, vi 
bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhì về chỗ nằm ngồi là thứ năm.
—ooOoo—

6.2.6. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC CHEN VÀO
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện
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của ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư chiêm hữu 
các chỗ nằm tốt nhất; các Tỳ-khưu trưởng lão bảo các vị ấy đứng dậy. Khi ấy, 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điêu này: "Băng phương kê gì chúng ta có 
thể sống mùa [an cư] mưa ở chính nơi này?" Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục 
Sư chen vào [chô] các Tỳ-khưu trưởng lão, roi năm xuống [nghĩ răng]: "Người 
nào bực bội thì sẽ ra di.”

2. Các Tỳ-khưu ít ham mu6n, ...(nt)... các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại chen vào [chô] các Tỳ-khưu trưởng 
lão, rồi nằm xu6ng?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng 
lão, rồi nằm xuống, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Và này các Tỳ-khtru, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:
"Vi Tỳ-khưu nào ở trong trú xá thuộc vê hội chủng, dâu biêt vân chen vào 

[chỗ] của vị Tỳ-khưư đã đến trước, rồi nằm xuống [nghĩ rằng]: 'Người nào bực 
bội thì sẽ ra đi. 'Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác thì 
phạm tội Pãcittiyay
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3・ Vị nào: Là bất cứ vị nào …(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là "vị TV-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Trú xá thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn 

cho hội chúng.
Biết nghĩa là vị biết rằng: "Vi già c*'; vi biết rằng: "Vi bênh”; vi biết rằng: 

"Đã được hội chúng giao cho."
Chen vào: Là sau khi lấn chiếm.
Nằm xuống: Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm ở khu vực lân cận của 

giường, hoặc của ghế, hoặc của lối vào, hoặc của lối ra thì phạm tội Dukkaịa. 
Vị nằm xuống hoặc ngồi xuống [ở chỗ ấy] thì phạm tội Pãcittiya.

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác: Không có 
bất cứ nguyên nhân nào khác khiến [vi ấy] chen vào, rồi nằm xuống.

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị chen vào, rồi nằm 
xuống thì phạm tội Pãcittiya. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, vi chen vào, 
rồi nằm xuống thì phạm tội Pãcỉttỉya. Thuộc về hội chúng, [lầm] tưởng là thuộc 
về cá nhân, vi chen vào, rồi nằm xuống thì phạm tội Pãcittiya.

Vi trải ra hoặc bảo trải ra chô năm khônệ thuộc khu vực lân cận của giường, 
hoặc của ghế, hoặc của lối vào, hoặc của loi ra thì phạm tội Dukkata. Vi nằm 
xuống hoặc ngồi xuống [chỗ ấy] thì phạm tội Dukkata. Vi trải ra hoặc bảo trải 
ra chỗ nằm ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc trong phòng phục vụ, hoặc ở mái 
che, hoặc ở gốc cay, hoặc ở ngoài trời thì phạm tội Dukkata. Vị nam xuống hoặc 
ngoi xuống [chỗ ấy] thì phạm tội Dukkata.

Thuộc vê cá nhân, [lâm tưởng] là thuộc vê hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lầm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong khi lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata, Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội.

Vị đi vào khi bi bệnh, vị đi vào vì lạnh hoặc vì nóng hoặc bi áp bức, trong 
những lúc có sự cố, vị bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc chen vào là thứ sáu.
—ooOoo—

6.2.7. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC LÔI KÉO RA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đang 
sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng ven [nghĩ rằng]: "Chúng ta sẽ sống mùa [an 
cư] mưa ở day.99 Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các Tỳ"khưu nhóm 
Mười Bảy Sư đang sửa chữa ngôi trú xá5 sau khi nhìn thấy đã nói như vầy:

一 Này các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư này đang sửa chữa 
ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi.
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Một số vị đã nói như vầy:
一 Này các Đại dức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được 

sửa chữa xong thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi.
Sau đó, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư đã nói với các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy 

Sư điều này:
一 Này các Đại dức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi.
一 Này các Đại đức, sao lại không nói cho biết trước, chúng tôi đã có thể sửa 

chữa cái khác?
一 Này các Đại đức, không phải trú xá thuộc vê hội chúng hay sao?
一 Này các Đại đức, đúng vậy, trú xá thuộc về hội chúng.
一 Này các Đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi.
一 Này các Đại dức, trú xá thì lớn, các vị ở được thì chúng tôi cũng sẽ ở được.
一 Này các Đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi.
Rồi [các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư] đã nổi giận, bất bình, nắm [các vị ấy] ở cổ 

lôi kéo ra ngoài. Trong lúc bị lôi kéo ra ngoài, các vị ấy khóc lóc. Các Tỳ-khiru 
đã nói như vầy:

-Này các Đại dức, vì sao các vị khóc lóc vậy?
- Thưa các Đại đức, những Tỳ-khiru nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình, 

rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này khi nổi giận, bất bình lại lôi kéo 
các Tỳ-khiru ra khỏi trú xá thuộc về hội chứng?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khiru, nghe nói các ngươi nổi giận, bất bình, rồi lôi kéo các 
Tỳ-khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại lôi 

kéo các Tỳ-khưu ra khỏi trú xá thuộc ve hội chúng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ・..(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào nôi giận, bát bình, roi lôi kẻo hoặc bảo lôi kẻo vỉ Tỳ-khưu 
ra khỏi trủ xá thuộc ve hội chủng thì phạm tội Pâcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là uvị Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu khác.
Nổi giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 

cay cú.
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Trú xá thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn 
cho hội chúng.

Lôi kéo ra: Sau khi nắm lấy ở trong phòng, rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội Pãcittỉya. Sau khi năm lây ở phía trước, roi lôi kéo ra bên ngoài thì
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phạm tội Pãcittiya. Với một lân ra sức? mặc dâu kéo đi qua nhiêu cánh cửa, 
phạm [chỉ một] tội Pãcittiya.

Bảo lôi kéo ra: Vị ra lệnh người khác thì phạm tội Pâcỉttỉya. Được ra lệnh 
một lân, mặc dâu kéo đi qua nhiêu cánh cửa, [vị ra lệnh] phạm [chỉ một] tội 
Pãcỉttỉya,

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị nổi giận, bất bình, 
rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội Pãcittỉya. Thuộc về hội chúng, có 
sự hoài nghi, vị nổi giận, bất bình, rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội 
Pãcỉttỉỵa. Thuộc về hội chúng, [lầm] tưởng là thuộc về cá nhân, vị nổi giận, bất 
bình, roi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Vi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì phạm tội Dukkaịa. 
Vi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của tru xá, hoặc ra khỏi 
phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi góc cây, hoặc ra khỏi khuôn 
viên bên ngoài thì phạm tội Dukkata,

Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên ra khỏi trú xá, 
hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra khỏi 
mái che, hoặc ra khỏi góc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài thì phạm 
tội Dukkata. Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vi kia thì phạm tội 
Dukkata.

Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lâm tưởng] là thuộc vê cá nhân [này] trong khi lại thuộc vê cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội.

Vi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hổ thẹn, vi lôi kéo hoặc bảo lôi 
kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị bị điên, vi lôi kéo 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vi ây; vi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vi thường 
gây nên các sự xung đột, ... vị thường gây nên các sự cãi cọ9 ... vi thường gây 
nên các sự tranh luận, ... vị thường gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí, ... vị 
thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo 
ra vật dụng của vi kia; vi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người học 
trò không thực hành phận sự đúng đắn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng 
của vị kia; vi bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc lôi kéo ra là thứ bảy.
—ooOoo—
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6.2.8. ĐIỀU HỌC VÈ CĂN GÁC LÀU
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị Tỳ-khưu trong trú xá của 
hội chúng có căn gác lầu, một vị sống ở bên dưới, một vị ở phía trên. Vị Tỳ- 
khưu ở trên đã ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo 
rời được. Chân giường đã rơi xuống và chạm vào đầu của vị Tỳ-khưu ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ấy đã thét lên. Các Tỳ-khưu đã chạy lại và đã nói với vị Tỳ- 
khưu ây điêu này:

-Này Đại đức, vì sao Đại đức đã thét lên?
Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khiru.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: “Vi sao vị Tỳ-khưu lại ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc giường loại có 
chân tháo rời được ở căn gác lau trong trú xá của hội chúng?^, .・.(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc giường 
loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng, có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại ngôi xuồng một cách vội vã ở chiêc 

giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ・..(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu? các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

^Vị Tỳ-khưu nào ngôi xuông hoặc năm xuổng ở chiếc giường hoặc ghê loại 
có chân tháo rời được ở căn gác lau trong tru xá của hội chúng thì phạm tội 
Pãcỉttiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vị này là Tỳ-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu khác.
Thuộc về hội chúng nghĩa là tru xá đã được dâng đến, đã được giao hẳn 

cho hội chúng.
Căn gác lầu nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông [có chiều cao] 

bậc trung.
Giường loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được 

gắn vào.
Ghế loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được gắn vào.
Ngôi xuồng: Vi ngôi xuông ở chô ây thì phạm tội Pãcittiya.
Nằm xuống: Vi nằm xuống ở chỗ ấy thì phạm tội Pãcỉttiya.
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Thuộc vê hội chúng, nhận biêt là thuộc vê hội chúng, vị ngôi xuống hoặc 
、 a • r y

năm xuồng ở chiêc giường hoặc ghê loại có chân tháo rời được ở căn gác lâu thì 
phạm tội Pâcittiya. Thuộc vê hội chúng, có sự hoài nghi, ...(nt)…Thuộc vê hội 
chúng, [lầm] tưởng là thuộc về cá nhân, vị ngồi xuống hoặc nằm xuống ở chiếc 
giường hoặc ghe loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu thì phạm tội Pãcittiya,

Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lầm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong khi lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkaịa. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội.

ở chỗ không phải là gác lầu, ở gác lầu [thấp] bi va chạm vào đầu, phần bên 
dưới là không được sử dụng, [gác lầu] đã được lót sàn, [giường ghế] đã được 
đóng đinh, vi đứng ở trên chỗ ấy lấy xuống hoặc treo lên, vi bị điên, vi vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.

Điều học về căn gác lầu là thứ tám.
—ooOoo—

6.2.9. ĐIỀU HỌC VÈ TRÚ XÁ LỚN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, ở tu viện Ghosita. 

Vào lúc bây giờ, vi quan đại thân, người hộ độ cho Đại đức Channa ra lệnh xây 
dựng trú xá cho Đại đức Channa. Khi ấy, lúc trú xá đã được làm hoàn tất, Đại 
đức Channa đã cho người lợp đi lợp lại, đã cho người tô trét đi tô trét lại khiến 
trú xá trở nên quá nặng nề, rồi sụp đổ xuống. Sau đó, Đại đức Channa trong lúc 
gom góp cỏ và cây gỗ đã làm hư hỏng ruộng lúa mạch của người Bà-la-môn 
nọ. Khi ây, người Bà-la-môn áy phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Tại sao các 
ngài Đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của chúng t6i?" Các Tỳ-khưu đã 
nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.

r r

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, Đại đức Channa còn cho người 
lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở nên quá nặng 
nề, rồi sụp đổ xu6ng?” ...(nt).

—Này Channaṃ nghe nói lúc trú xá đã được làm hoàn tất, ngươi còn cho 
người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiến tru xá trở nên quá 
nặng nề, rồi sụp đổ xuống, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này kẻ rò dại, vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, ngươi còn 

cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở nên 
quá nặng nề, rồi sụp đổ xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
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niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biên điêu học này như vây:

“Trong lúc cho xây dựng trú xả lớn, vi Tỳ-khtru nên đứng ở chỗ không trồng 
trọt mà quyết định cách thức vê hai ba lớp tô đáp đôi với việc lap đặt chót cửa, 
đoi với việc trang hoàng các lỗ thông hơi, cho đến khung cửa lớn. Nêu vượt 
quá điều ẩy, cho dầu vi đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết định vẫn phạm 
tội Pãcittiyay

3. Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được đề cập đến.
Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc được 

tô bên trong lẫn bên ngoài.
Trong lúc cho xây dựng: Là [tự mình] đang làm hoặc đang bảo người làm.
Cho đến khung cửa lớn: Là [khoảng rộng] một tầm tay [lm25] ở các khu 

vực xung quanh của đà ngang và trụ cửa.
Đối với việc lắp đặt chốt cửa: Của việc lắp đặt cánh cửa lớn.
Đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi: Là của việc trang hoàng các 

cửa sô [gôm có các việc]: Sơn màu trăng, sơn màu đen, sơn màu đỏ, trang 
hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải 
trang hoàng năm loại.

Nên đứng ờ chô không trông trọt mà quyêt đinh cách thức vê hai ba 
lớp tô đăp: Được trông trọt nghĩa là các loại lúa băp và rau cải. Nêu đứng ở 
chỗ được trồng trọt mà xác đinh thì phạm tội Dukkata. Khi đang cho tô đắp theo 
đường thẳng, sau khi đã quyết định hai đường và đã chỉ thị đường thứ ba thì nên 
rời đi. Khi đang cho tô đắp theo đường vòng, sau khi đã quyết định hai đường 
vòng và đã chỉ thị đường vòng thứ ba thì nên rời đi.

Nếu vượt quá điều ấy, cho dầu vi đứng ờ chỗ không trồng trọt mà 
quyết đinh: Vị đang cho tô đắp bằng ngói thì phạm tội Pâcỉttỉya theo từng viên 
ngói. Vi đang cho tô đáp băng đá phiên thì phạm tội Pãcittỉya theo từng viên 
đá phiến. Vị đang cho tô đắp bằng vữa hồ thì phạm tội Pãcỉttỉya theo từng cục 
vữa hồ. Vi đang cho tô đắp bằng cỏ thì phạm tội Pãcỉttỉya theo từng nắm cỏ. Vi 
đang cho tô đắp bằng lá thì phạm tội Pãcỉttỉya theo từng tấm lá.

Vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là vượt quá, vị quyết định thì 
phạm tội Pãcittiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, vị quyết 
định thì phạm tội Pãcỉttỉya. Vượt quá hai hay ba cách thức, [lam] tưởng là chưa 
quá, vị quyết định thì phạm tội Pãcittiya.

Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, [lầm tưởng] là đã vượt quá thì phạm 
tội Dukkata. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là chưa quá thì 
vô tội.
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Trong hai hay ba cách thức, khi chưa đủ hai hay ba cách thức, trong hang 
đá, trong hang động, trong cốc liêu bang cỏ, vì nhu cau của vi khác, bang vật sở 
hữu của bản thân, trừ ra nhà ở còn tất cả các nơi thì không phạm tội, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về trú xá lớn là thứ chín.
--ooOoo--

6.2.10. ĐIỀU HỌC VÈ [NƯỚC] có SINH VẬT
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Ālavī, nơi tháp thờAggâỊava. 

Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các Tỳ-khưu ở thành ÂỊavĩ 
trong khi biêt nước có sinh vật vân tưới và bảo tưới lên cỏ và đát sét.

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu ở thành ẢỊavĩ trong khi biết nước có sinh vật vẫn 
tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét?"…(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn 
tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét, có đúng không vậy?

—Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-... (nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi biết nước có 

sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào trong khi biêt nước có sỉnh vật vân tưới hoặc bảo tưới lên r
Cỏ hay đát sét thì phạm tội Pâcỉttiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là uvị Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết nghĩa là tự mình biết hoặc các người khác thông báo cho vị ấy.
Tưới: Vị tự mình tưới thì phạm tội Pãcỉttỉya.
Bảo tưới: Vị ra lệnh cho người khác thì phạm tội Pãcittỉya. Được ra lệnh 

một lần, mặc dầu [vi kia] tưới nhiều lần, [vị ra lệnh] phạm [chỉ một] tội Pãcỉttỉya.
Khi có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vi tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất 

sét thì phạm tội Pãcỉttiya. Khi có sinh vật, có sự hoài nghi, vị tưới hoặc bảo tưới r a \
lên cỏ hay đát sét thì phạm tội Dukkaịa. Khi có sinh vật, [lâm] tưởng là không 
có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì vô tội.

Khi không có sinh vật, [lầm tưởng] là có sinh vật thì phạm tội Dukkata, Khi 
không có sinh vật, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkaịa. Khi không có sinh vật, 
nhận biết là không có sinh vật thì vô tội.
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Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vi bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vo tôi.

Điều học về [nước] có sinh vật là thứ mười. 
Phẩm Thảo mộc là thứ nhì.

—ooOoo—

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
Thảo mộc, nói tráo trở, trong khi phê phán, hai điều về vị rời đi, vị đến 

trước, việc lôi kéo ra? loại có chân tháo rời được, cửa lớn và có sinh vật.

-ooOoo-
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6.3. PHẨM GIÁO GIỚI TỲ-KHƯU-NI

6.3.1. ĐIỀU HỌC VỀ GIÁO GIỚI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khun trưởng lão trong khi giáo 
giới các Tỳ-khưu-ni, có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm tri bệnh. Khi ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư 
đã bàn bạc điều này: "Này các Đại đức, hiện nay các Tỳ-khiru trưởng lão trong 
khi giáo giới các Tỳ-khưu-ni, có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Này các Đại dức, vậy chúng 
ta cũng giáo giới các Tỳ・khim-ni.''

2. Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni và đã 
nói điều này:

一 Này các Sư tỷ, hãy đi đên gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo giới.
Khi ấy, các Tỳ-khưu-ni ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư, sau 

khi đến đã đảnh lễ các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói pháp thoại đến các Tỳ-khưu-ni chỉ chút 
ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí roi đã giải tán [nói răng]: "Này 
các Sư tỷ, hãy đi di.”

3・ Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đanh le đức The Ton roi đưng ơ mọt ben. Đức The Ton đã noi vơi các Tỳ-khưu- 
ni ấy đang đứng một bên điều này:

—Này các Tỳ-khưu-ni, chắc hẳn việc giáo giới đã có hiệu quả?
一 Bạch Ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các ngài Đại đức nhóm 

Lục Sư nói pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí 
rồi giải tán?

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phan khởi cho các Tỳ-khưu-ni ấy bang bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp 
thoại, các Tỳ-khưu-ni ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh 
rồi ra đi.

5. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rang:
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一 Này các Tỳ-khưu5 nghe nói các ngươi nói pháp thoại cho các Tỳ-khưu-ni 
chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng 
không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại nói pháp thoại cho các 

Tỳ-khưu-ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt).

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại roi bảo các Tỳ-khiru răng:
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị giáo giới Tỳ-khưu-ni. Và này 

các Tỳ-khưu, nên chỉ đinh như vầy: Trước hết, vi Tỳ-khmi cần được yêu cầu; 
sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, 
đủ năng lực:

6. "Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nêu là thời diêm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ đinh vị Tỳ-khưu tên, là vị giáo giới Tỳ- 
khưu-ni. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vầy] là vi giáo giới Tỳ-khưu-ni. Đại đức nào đồng ý với việc chỉ 
đinh vị Tỳ-khưu tên [như vay] là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni xin im lặng; vi nào 
không đồng ý có thể nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lan thứ nhì: ...(nt)・
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 

lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vi Tỳ-khưu tên [như vay] là vi giáo giới Tỳ- 
khưu-ni. Đại đức nào đong ý việc chỉ đinh vị Tỳ-khưu tên [như vay] là vi giáo 
giới Tỳ-khưu-ni xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.

Vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã được hội chúng chỉ định là vi giáo giới Tỳ- 
khưu-ni. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy?9

7. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bằng 
nhiêu phương thức vê sự khó khăn trong việc cáp dưỡng, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vay:

"Vỉ Tỳ-khiru nào chưa được chỉ định mà giáo giới Tỳ-khưu-ni thì phạm tội 
Pãcittiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
8. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trưởng lão đã được chỉ định, trong khi giáo 

giới các Tỳ-khưu-ni, có nhận được lợi lộc y như thế thuộc về các vật dụng như 
y phục, vật thực, chô trú ngụ và dược phàm trị bệnh. Khi ây, các Tỳ-khưu nhóm 
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Lục Sư đã bàn bạc điều này: uNày các Đại đức, hiện nay các Tỳ-khiru trưởng 
lão đã được chỉ định, trong khi giáo giới các Tỳ-khiru-ni, có nhận được lợi lộc y 
như the thuộc ve các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm 
trị bệnh. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy đi ra khỏi ranh giới, sau khi chỉ định 
là vị giáo giới Tỳ-khxru-ni cho lẫn nhau, chúng ta hãy giáo giới các Ty-khuu-íii."

9. Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ra khỏi ranh giới và đã chỉ đinh 
là vi giáo giới Tỳ-khưu-ni cho lẫn nhau, sau đó đã đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni 
và đã nói điều này:

-Này các Sư tỷ, chúng tôi cũng đã được chỉ định. Hãy đi đến gặp chúng tôi. 
Chúng tôi cũng sẽ giáo giới.

Khi ây, các Tỳ-khưu-ni ây đã đi đên gặp các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư, sau 
khi đến đã đảnh lễ các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói pháp thoại đến các Tỳ-khưu-ni chỉ chút 
ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi đã giải tán [nói rằng]: “Này 
các Sư tỷ, hãy đi di."

10. Sau đó, các Tỳ-khtru-ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đanh le đức The Ton roi đưng ơ mọt ben. Đức The Ton đã noi VƠI các Tỳ-khưu- 
ni áy đang đứng một bên điêu này:

一 Này các Tỳ-khưu-ni? chắc hẳn việc giáo giới đã có hiệu quả?
一 Bạch Ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các ngài Đại đức nhóm 

Lục Sư nói pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí 
rồi giải tán?

Khi ây, đức Thê Tôn băng bài pháp thoại đã chỉ dạy, hướng vai phải 
nhiễu quanh rồi ra đi.

11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khira nhóm Lục Sư răng:

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi nói pháp thoại cho các Tỳ-khưu-ni 
chỉ chút ít5 sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại nói pháp thoại cho các 

Tỳ-khưu-ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)・

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
12. 一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép chỉ định vị giáo giới Tỳ-khưu-ni là vị 

Tỳ-khưu hội đủ tám điều kiện: Là vị có giới, song thu thúc trong sự thu thúc 
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của Giới bổn (Pãtimokkha), là vi đã được thành tựu về hành xứ,1 2 thấy được sự 
sợ hãi trong những tội nhỏ nhặt, là vi thọ trì và thực hành trong các điều học. 
Là vi nghe nhiêu, ghi nhớ điêu đã nghe, tích lũy điêu đã nghe, các pháp nào là 
toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kêt9 thành tựu vê ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn

1 Ãcãra-gocara'. "Hanh xứ" tức là usở hành và các chỗ đi lại, thân cận.,, Ngài Buddhaghosa giải thích 
là vị khòng thực hành tà mạng như là cho、tre, v.v... không đi đến các nơi không nên đi như gái điếm, 
v.v... và có được hành xứ là các gia đình đầy đủ đức tin, (VinA. IV. 788).
2 Khi còn tại gia, không có đụng chạm cơ thể với Tỳ-khưu-ni, không thực hiện việc đôi lứa với các cô
Ni tu tập sự va các Sa-di-ni (VinA. IV. 791). . .
3 Đe khỏi bị phạm tội khi thuyết pháp đến người nữ (Sđd. 792).
4 ^Samaggattha bhaginiyo'tC được ngài Buddhaghosa giải thích rằng: "Sabbā āgatthatā'tC nên được
dịch như trên thay VI uCác Sư tỷ có được hợp nhát không?,, (Sdd. 792).

: 、 * if 、
vẹn và đây đủ9 các pháp có hình thức như thê được nghe nhiêu, được thuộc năm 
lòng, được ôn tập băng khâu, được suy xét băng tâm, được khéo phân tích băng 
kiên thức. Cả hai Giới bôn (Pãtimokkha) được khéo truyên thừa một cách chi 
tiết, khéo được chia chẽ, khéo được thực hành, khéo được xác đinh theo từng 
điêu học, theo từng từ ngữ. Là vị có giọng nói rõ ràng, có cách nói lôi cuôn. 
Được nhiêu Tỳ-khiru-ni quý mên và ưa thích. Có năng lực giáo giới các Tỳ- 
khưu-ni. Trước đây, không có vi phạm tội nghiêm trọng đối với người nữ đã 
xuất gia, mặc y ca-sa theo đức Thế Tôn ấy.2 Là vi được hai mươi năm hoặc hơn 
hai mươi năm [thâm niên]. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị Tỳ-khưu 
hội đủ tám điều kiện này làm vi giáo giới Tỳ-khưu-ni.

13. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vị Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Chưa được chỉ đinh nghĩa là chưa được chỉ định bằng hành sự với lời 

thông báo đếiĩ lần thứ tư.

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng.
Giáo giới: Vị giáo giới với Tám trọng pháp thì phạm tội Pãcittiya. Vị giáo 

giới với pháp khác thì phạm tội Dukkata. Vi giáo giới cô Ni tu lên bậc trên từ 
một hội chúng thì phạm tội Dukkata.

14. Vị Tỳ-khưu được chỉ định ấy nên quét dọn chỗ ngụ, chuẩn bi nước 
uống, nước rửa, sắp đặt chỗ ngồi, sau khi giữ lại vi thứ nhì    rồi nên ngồi xuống. 
Các Tỳ-khưu-ni đi đên nơi ây nên đảnh lê vị Tỳ-khiru ây roi nên ngôi xuông ở 
một bên. Vị Tỳ-khưu được chỉ định ấy nên hỏi rằng: "Này các Sư tỷ, các vị đã 
đến đầy đủ chua?”4 Nếu [các Tỳ-khưu-ni] đáp rằng: “Thua ngài, chúng tôi đã 
đến đầy điC\ [nên hỏi rằng]: “Này các Sư tỷ, Tám trọng pháp có được thực hành 
không?,, Nếu [các Tỳ-khưu-ni] đáp rằng: “Thua ngài, có được thực hanh99, [nen 
nói rằng]: “Này các Sư tỷ5 đây là lời giáo giói” rồi nên ban lời giáo giới. Nếu 
[các Tỳ-khưu-ni] đáp rằng: “Thua ngài, không được thực hanh \ [các Tỳ-khưu- 
ni] nên được nhắc lại rằng:

34*

9
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15. "Tỳ-khưu-ni đã tu lên bậc trên được một trăm năm nên thực hành sự 
đảnh lễ, đứng dậy chào, chắp tay, phận sự thích hợp đến vị Tỳ-khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành 
nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. 
Tỳ-khưu-ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có Tỳ-khưu. Đây cũng là 
pháp cần được thực hành tốt đẹp? thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính 
và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ-khưu-ni vào mỗi nửa tháng nên 
mong mỏi hai việc từ hội chúng Tỳ-khim: Việc hỏi ngày Uposatha và việc đi 
đến [để nghe] giáo giới. Đây cũng là pháp ...(nt)..・ Tỳ-khưu-ni sau khi mãn mùa 
[an cư] mưa nên hành lễ Pavāranā ở cả hai hội chúng dựa trên ba yếu tố: Hoặc 
do thấy, hoặc do nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây cũng là pháp ...(nt)..・ Tỳ-khưu-ni 
vi phạm giới nghiêm trọng nên thực hành hành phạt Mãnatta nửa tháng ở cả hai 
hội chúng. Đây cũng là pháp ...(ĩit)…Cô Ni tu tập sự đã thực hành điều học về 
sáu pháp trong hai năm nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây 
cũng là pháp ...(nt)..・ Tỳ-khưu-ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép sỉ vả 
hoặc chửi rủa Tỳ-khưu. Đây cũng là pháp ...(nt)..・ Ke từ hôm nay, việc khuyên 
bảo của các Tỳ-khưu-ni đên các Tỳ-khưu bị ngăn câm, việc khuyên bảo của các

r • " r y

Tỳ-khưu đên các Tỳ-khưu-ni không bi ngăn câm. Đây cũng là pháp cân được 
thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được 
vi phạm cho đen trọn dòi.”

16. Nếu [các Tỳ-khưu-ni] đáp rằng: “Thua ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ", 
vị nói vê pháp khác thì phạm tội Dukkata, Nêu [các Tỳ-khưu-ni] đáp răng: 
"Thua ngài, chúng tôi chưa đầy dỉT,5 vị nói về Tám trọng pháp thì phạm tội 
Dukkata, Sau khi không ban lời giáo giới,, vị nói về pháp khác thì phạm tội 
Dukkata.

17. Hành sự sai pháp, nhận biêt là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcittiya. Hành 
sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khiru-ni chưa đầy đủ, 
có sự hoài nghi; vị giáo giới thì phạm tội Pãcittiya, Hành sự sai pháp, nhận biết 
là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đây đủ? [lâm tưởng] là đây đủ; 
vị giáo giới thì phạm tội Pãcittiya.

18. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đầy đủ, 
nhận biết là chưa đầy đủ; vi giáo giới thì phạm tội Pâcỉttỉya. Hành sự sai pháp, 
có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đầy đủ, có sự hoài nghi; vị giáo 
giới thì phạm tội Pâcittỉya. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni chưa đầy đủ? [lầm tưởng] là đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pâcittiya.

19. Hành sự sai pháp, [lâm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu- 
ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcittỉya.

5 ^Vaggamhāyyā'tr thay vì dịch "Thua ngài, chúng tôi là phe nh6m", chúng tôi dịch như trên cho phù 
hợp mạch văn.
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Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
chưa đầy đủ5 có sự hoài nghi; vị giáo giới thì phạm tội Pãcỉttiya. Hành sự sai 
pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đầy đủ, 
[lầm tưởng] là đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcỉttỉya,

20. Hành sự sai pháp, nhận biêt là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
đầy đủ, [lầm tưởng] là chưa đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcittiya. Hành 
sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy đủ, có 
sự hoài nghi; vi giáo giới thì phạm tội Pãcittiya. Hành sự sai pháp, nhận biết 
là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy đủ, nhận biết là đầy đủ; vị giáo 
giới thì phạm tội Pãcỉttỉya.

21. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy đủ, [lầm 
tưởng] là chưa đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcittỉya. Hành sự sai pháp, 
có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy đủ, có sự hoài nghi; vi giáo giới thì 
phạm tội Pãcỉttỉya. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
đầy đủ? nhận biết là đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcỉttiỵa.

22. Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni đầy đủ, [lầm tưởng] là chưa đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcittiya. 
Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy 
đủ, có sự hoài nghi; vị giáo giới thì phạm tội Pãcittiya. Hành sự sai pháp, [lầm 
tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đay đủ, nhận biết là đay 
đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcỉttiya.

23. Hành sự đúng pháp, [lâm tưởng] là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khiru- 
ni chưa đầy đủ, nhận biết là chưa đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự đúng pháp, [lầm tưởng] là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
chưa đầy đủ5 có sự hoài nghi; vị giáo giới ...(nt)... [lầm tưởng] là đầy đủ; vi giáo 
giới thì phạm tội Dukkata.

24. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đầy 
đủ, nhận biết là chưa đày đủ; vị giáo giói ...(nt)..・ có sự hoài nghi; vị giáo giới 
・..(nt)..・ nhận biết là đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata.

25. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni chưa đây đủ? nhận biêt là chưa đây đủ; vi giáo giới ...(nt)... có sự 
hoài nghi; vị giáo giới ...(nt)... [lầm txrởng] là đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội 
DukkaỊa.

26. Hành sự đúng pháp, [lầm tưởng] là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni đầy đủ, [lầm tưởng] là chưa đầy đủ; vị giáo giới ...(rit)..・ có sự hoài 
nghi; vị giáo giới ...(nt)... nhận biêt là đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata.

27. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy đủ, [lầm 
tưởng] là chưa đầy đủ; vị giáo giới ...(nt)... có sự hoài nghi; vị giáo giới ...(nt)..・ 
nhận biết là đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata.
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28. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni đầy đủ, [lầm tưởng] là chưa đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy 
đủ; có sự hoài nghi; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata. Hành sự đúng pháp, nhận 
biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đày đủ, nhận biết là đầy đủ; 
vị giáo giới thì vô tội.

29. Vị đang ban cho phần đọc tụng,  vị đang ban cho phần giải thích,  vị 
nhắc lại khi được nói rằng: “Thua ngài, xin hãỵ nhắc lại", vi hỏi câu hỏi, vị 
giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các Tỳ-khưu-ni lăng nghe vị đang nói vì lợi ích 
của người khác, vị [giáo giới] cho cô Ni tu tập sự? [vi giáo giới] cho Sa-di-ni, vị 
bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

6 7

6 Vị đang đọc tụng phần Pali của Tám trọng pháp (VìnA. IV. 800).
7 Vị đang đọc Chủ giải về phần Pâli của Tám trọng pháp (Sđd.).
8 U d. 43, Sãrỉputtasuttam (Kinh Sāriputta)', Thag. 10; ThagA. L 163, Ekudânỉyattheragãthã (Kệ ngôn 
của Trưởng lão Ekudâniyă).

Điều học về giáo giới là thứ nhất
—ooOoo-

6.3.2. ĐIỀU HỌC VÈ [MẶT TRỜI] ĐÃ LẬN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khtru trưởng lão giáo giới các 
Tỳ-khưu-ni theo phiên. Vào lúc bây giờ là phiên của Đại đức CũỊapanthaka 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khiru-ni đã nói như vầy: "Bây giờ, ngày hôm 
nay, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ, ngài Đại đức CũỊapanthaka 
sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy.”

2. Sau đỏ, các Tỳ-khưu-ni ấy đã đi đến gặp Đại đức CũỊapanthaka, sau 
khi đến đã đảnh lễ Đại đức CũỊapanthaka rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức 
CũỊapanthaka đã nói với các Tỳ-khưu-ni ấy đang ngồi một bên điều này:

一 Này các Sư tỷ, các vi đã đến đầy đủ chưa?
-Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ.
一 Này các Sư tỷ, Tám trọng pháp có được thực hành không?
一 Thưa ngài, có được thực hành.
一 Này các Sư tỷ, đây là lời giáo giới.
Sau khi ban lời trên, vi ấy đã đọc đi đọc lại bài cảm hứng này:
"Đối với bậc Hiền trí có tâm hướng thượng, không bi xao lãng, rèn luyện 

trong các đạo lộ trí tuệ, các sự buồn rầu không hiện hữu ở vị như thế ấy, là vị 
an tinh, luôn luôn có niệm.,,8

3・ Các Tỳ-khưu-ni đã nói như vầy: "Không phải chúng tôi đã nói rằng: 
'Bây giờ, ngày hôm nay, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ, ngài 
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Đại đức Cūlapanthaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy5 hay sao?” Đại 
đức CũỊapanthaka đã nghe được lời nói trao đổi này của các Tỳ-khiru-ni ấy. 
Khi ấy, Đại đức CũỊapanthaka đã bay lên không trung rồi đi kinh hành trong 
không trung trên bâu trời roi đứng lại, roi ngôi xuông, roi năm xuồng, roi biên 
thành khói, rồi cháy rực lên, rồi biến mất. Vi ấy nói lên chính bài cảm hứng ấy 
và nhiều Phật ngôn khác.

Các Tỳ-khưu-ni đã nói như vầy: 'Thưa ngài, thật là kỳ diệu! Thưa ngài, 
thật là phi thường! Quả thật, từ trước đến nay, sự giáo giới cho chúng tôi trước 
đây không được hiệu quả như vầy, như là [sự giáo giới] của ngài Đại đức 
Cĩựapanthaka!''

4. Sau đó, Đại đức CũỊapanthaka đã giáo giới các Tỳ-khưu-ni ấy cho đến 
khi trời tối hẳn mới giải tán [nói rằng]:

-Này các Sư tỷ, hãy đi về.
Khi ây, cửa thành đã đóng nên các Tỳ-khun-ni ây đã trú lại bên ngoài thành r r

đên sáng sớm mới đi vào thành phô. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Các Tỳ-khưu-ni này không còn Phạm hạnh; họ đã ở lại với các Tỳ-khưu 
trong tu viện, bây giờ mới đi vào thành ph6.”

5. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn5 phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rang: "Vi sao Đại đức CũỊapanthaka lại giáo giới các Tỳ-khưu-ni khi mặt trời 
đã ÍỊn?" ...(nt).

-Này CũỊapanthaka, nghe nói ngươi giáo giới các Tỳ-khiru-ni khi mặt trời 
đã lặn, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này CũỊapanthaka, vì sao ngươi lại giáo giới các Tỳ-khưu-ni khi 

mặt trời đã lặn vậy? Này CũỊapanthaka, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khmi, các ngươi nên phổ biến 
điêu học này như vây:

"Dầu đã được chỉ đỉnh, nếu vị Tỳ-khưu giáo giới Tỳ-khưu-ni khỉ mặt trời đã 
lặn thì phạm tội Pãcỉttỉyay

6. Đã được chỉ đinh nghĩa là đã được chỉ đinh bằng hành sự với lời thông 
báo đến lần thứ tư.

Khi mặt trời đã lặn: Khi mặt trời đã đi xuống ở bên dưới.
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng.
Giáo giới: Vị giáo giới với Tám trọng pháp hoặc với pháp khác thì phạm 

tội Pãcỉttỉya.
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Khi [mặt trời] đã lặn, nhận biết là đã lặn, vị giáo giới thì phạm tội Pãcittiya. 
Khi [mặt trời] đã lặn, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pãcittỉya. Khi 
[mặt trời] đã lặn, [lầm tưởng] là chưa lặn, vi giáo giới thì phạm tội Pãcỉttiya.

Vị giáo giới cô Ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Khi [mặt trời] chưa lặn, [lầm tưởng] là đã lặn thì phạm tội Dukkata, Khi [mặt 
trời] chưa lặn, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi [mặt trời] chưa lặn, 
nhận biết là chưa lặn thì vô tội.

Vi đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích, vị nhắc lại 
khi được nói rằng: "Thua ngài, xin hãy nhắc lại”, vi hỏi câu hỏi, vi giảng giải 
khi được hỏi câu hỏi, các Tỳ-khưu-ni lắng nghe vị đang nói vì lợi ích của người 
khác, vị [giáo giới] cho cô Ni tu tập sự, [vị giáo giới] cho Sa-di-ni, vị bị điên, 
vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về [mặt trời] đã lặn là thứ nhì.
—ooOoo—

6.3.3. ĐIỀU HỌC VÈ CHỎ NGỤ CỦA TỲ-KHƯU-NI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakyā, trong 

thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm 
Lục Sư sau khi đi đên chô ngụ của Tỳ-khưu-ni, roi giáo giới cho các Tỳ-khưu- 
ni nhóm Lục Sư. Các Tỳ-khưu-ni đã nói với các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư 
điều này:

-Này các Ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi việc giáo giới.
-Này các Ni sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới, tuy nhiên các ngài 

Đại đức nhóm Lục Sư đây giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây.
Các Tỳ-khưu-ni phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni 

nhóm Lục Sư không đi việc giáo giói?"
2. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-

r r e A

khưu ít ham muôn, ・..(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đên chô ngụ của Tỳ-khưu-ni lại giáo giới 
cho các Tỳ-khưu-ni?^, ...(nt)・

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ- 
khưu-ni rồi giáo giới cho các Tỳ-khưu-ni? có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của 

Tỳ-khưu-ni lại giáo giới cho các Tỳ-khxru-ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt)..・ Và này các 
Tỳ-khưu5 các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:
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"Vị Tỳ-khmi nào sau khỉ đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, rồi giáo giới cho 
các Tỳ-khiru-ni thì phạm tội Pâcittỉyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3・ Vào lúc bấy giờ, bà Mahāpajāpatī Gotamĩ bi bệnh. Các Tỳ-khưu 

trưởng lão đã đi đến thăm bà Mahāpajāpatī Gotamĩ, sau khi đến đã nói với bà 
Mahāpajāpatī Gotamĩ điều này:

一 Này Gotamĩ, sức khỏe bà có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?
一 Thưa các ngài, sức khỏe tôi không khá. Mọi việc không được thuận tiện. 

Thưa các ngài, xin hãy giảng pháp.
- Này Sư tỷ, sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, không được phép 

giảng pháp cho các Tỳ-khưu-ni.
Roi trong lúc ngân ngại, đã không thuyêt giảng.
4. Sau đó, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến thăm 

bà Mahāpajāpatī Gotamĩ, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với bà Mahāpajāpatī Gotamĩ 
điều này:

-Này Gotamĩ, sức khỏe bà có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?
一 Bạch Ngài, trước đây, các Tỳ-khưu trưởng lão đi đến gặp con thường 

giảng pháp cho con, vì thế con được an lạc. Giờ đây, các vị [nghĩ rằng]: "Dức 
Thê Tôn đã ngăn câm,,9 trong lúc ngân ngại không thuyêt giảng, vì thê con 
không được an lạc.

5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn 
khởi cho bà Mahāpajāpatī Gotamĩ bang bài pháp thoại roi đã từ chỗ ngoi đứng 
dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp 
thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sau khi đi đên chô ngụ của Tỳ-khưu-ni? 
được giáo giới Tỳ-khưu-ni bị bệnh. Và này các Tỳ-khưu5 các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào sau khỉ đi đên chô ngụ của Tỳ-khim-ni, roi giáo giới cho 
các Tỳ-khưu-nỉ thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ cỏ duyên cớ. Duyên cớ trong 
trường hợp ấy là vỉ Tỳ-khưu-ni bỉ bệnh. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy."

6. V| nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khinT được đề cập trong ý nghĩa này.
Chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni nghĩa là nơi nào các Tỳ-khưu-ni cư ngụ, dầu chỉ 

một đêm.
Sau khi đi đến: Sau khi đi lại nơi ấy.
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng.



438 巖 PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU

Giáo giới: Vị giáo giới với Tám trọng pháp thì phạm tội Pãcitíiya.
Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ.
Vi Tỳ-khưu-ni bi bệnh nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì việc 

cộng tru.
Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị sau khi đi đến 

chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni9 rồi giáo giới thì phạm tội Pãcittiyà. ngoại trừ có duyên 
cớ. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị sau khi đi đến chỗ ngụ của 
Tỳ-khưu-ni, rồi giáo giới thì phạm tội Pãcittỉya, ngoại trừ có duyên cớ. Người 
nữ đã tu lên bậc trên, [lầm tưởng] là chưa tu lên bậc trên, vị sau khi đi đến chỗ 
ngụ của Tỳ-khưu-ni, rồi giáo giới thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có duyên cớ.

Vị giáo giới bằng pháp khác thì phạm tội Dukkata. Vị giáo giới cô Ni tu lên 
bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata.

Người nữ chưa tu lên bậc trên, [lầm tưởng] là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkaịa. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì vô tội.

Khi có duyên cớ, vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải 
thích, vị nhắc lại khi được nói rằng: "Thua ngài, xin hãy nhắc lại9\ vị hỏi câu 
hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các Tỳ-khưu-ni lắng nghe vị đang nói 
vì lợi ích của người khác, vị [giáo giới] cho cô Ni tu tập sự, [vị giáo giới] cho 
Sa-di-ni, vị bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni là thứ ba.
-ooOoo—

6.3.4. ĐIỀU HỌC VÈ VẬT CHẤT
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu trưởng lão trong khi giáo 
giới các Tỳ-khưu-ni, có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nói 
như vầy: "Các Tỳ-khưu trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các 
Tỳ-khưu-ni; các Tỳ-khưu trưởng lão giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì nguyên nhân 
vật chất.,,

r •匕
2. Các Tỳ-khxru ít ham mu6n, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

răng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại phát ngôn như vây: 'Các Tỳ-khưu 
trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các Tỳ-khưu-ni; các Tỳ-khưu 
trưởng lão giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì nguyên nhân vật chất'?” ...(nt)・

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi phát ngôn như vầy: "Các Tỳ- 
khưu trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các Tỳ-khưu-ni; các 
Tỳ-khưu trưởng lão giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì nguyên nhân vật chất”，có 
đúng không vậy?



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ♦ 439

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phát ngôn như vầy: 

"Các Tỳ-khưu trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các Tỳ-khưu-ni; 
các Tỳ-khưu trưởng lão giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì nguyên nhân vật chất"? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khiru, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào nói như vầy: 'Các Tỳ-khưu giáo giới cho các Tỳ-khưu-nỉ 
vì nguyên nhân vật chất'thì phạm tội Pācittiya^

3. Vi nào: Là bát cứ vi nào ...(nt)・
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty・khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Vì nguyên nhân vật chất: Vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật 

thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm tri 
bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân tôn 
vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường.

Nói như vay: Vị có ý đinh làm mát thê diện, có ý đinh làm mát danh dự, có 
ý đinh làm xấu ho vi đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị giáo giới 
Tỳ-khưu-ni rồi nói như vầy: giáo giới vì nguyên nhân y phục, vì nguyên 
nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược 
phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên 
nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng đuờng"; vị nói thì 
phạm tội Pãcừtiya.

Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, vị nói như thế thì phạm 
tội Pãcỉttiya. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, vị nói như thế thì phạm tội 
Pãcittiya. Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp, vị nói như thế 
thì phạm tội Pãcỉttiya.

Vi cỗ ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ vị đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vi giáo giới 
Tỳ-khưu-ni rồi nói như vầy: "Vi giáo giới vì nguyên nhân y phục, ・..(nt)..・ vì 
nguyên nhân cúng đuờng"; vị nói thì phạm tội Dukkata,

Vị có ý đinh làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý đinh làm 
xâu hô vị chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được chỉ 
định làm vi giáo giới Tỳ-khưu-ni roi nói như vay: giáo giới vì nguyên nhân 
y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ tru ngụ, vì nguyên nhân 
vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung 
kính, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ5 vì nguyên nhân cúng 
dường^,; vị nói thì phạm tội Dukkata.
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Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata.

Vị nói về vị đang giáo giới theo thói thường vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là 
dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì 
nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường; vị 
bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vật chất là thứ tư.
—ooOoo—

6.3.5. ĐIỀU HỌC VÈ CHO Y
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetayana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực ở con 
đường nọ trong thành Sāvatthi. Có vi Tỳ-khiru-ni nọ cũng đi khất thực ở con 
đường ấy. Khi ấy, vi Tỳ-khưu ấy đã nói với vi Tỳ-khưu-ni ấy điều này:

-Này Sư tỷ, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.
Vị Ni ấy cũng đã nói như vay:
—Thưa ngài, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.
Do sự gặp gỡ thường xuyên, họ đã trở nên thân thiêt.
2. Vào lúc bấy giờ, y của hội chúng được chia ra. Khi ấy, vị Tỳ-khưu-ni ấy 

sau khi đi việc giáo giới đã đi đến gặp vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ 
vị Tỳ-khưu ấy rồi đứng ở một bên. Vị Tỳ-khưu ấy đã nói với vị Tỳ-khưu-ni ấy 
đang đứng một bên điều này:

一 Này Sư tỷ, đây là phần chia y của tôi; chị nên nhận lấy.
-Thưa ngài, xin vâng. Y của tôi đã tàn tệ.
Khi ây, vi Tỳ-khưu ây đã cho y đên vị Tỳ-khưu-ni ây. Ngay cả y của vi Tỳ- 

khưu ấy cũng đã tàn tệ. Các Tỳ-khưu đã nói với vi Tỳ-khun ấy điều này:
-Này Đại đức, bây giờ hãy làm y của Đại đức đi.
Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu.
3. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao Tỳ-khưu lại cho y đến Tỳ-khưu-ni?" ...(nt)・

-Này Tỳ-khiru, nghe nói ngươi cho y đến Tỳ-khưu-ni, có đúng không vậy?
-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
一 Này Tỳ-khưu5 là nữ thân quyên của ngươi hay không phải là nữ thân quyên?
—Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.
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一 Này kẻ rô dại, người nam không phải là thân quyên không biêt điêu gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người nữ 
không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho y đến Tỳ-khưu-ni 
không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khiru, các ngươi nên 
phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào cho y đến Tỳ-khưu-nỉ không phải là thân quyến thì phạm 
tội Pãcỉttỉyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
4. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không đưa y ra trao 

đổi với các Tỳ-khtru-ni. Các Tỳ-khiru-ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi 
sao các ngài Đại đức lại không đưa y ra trao đổi với chúng t6i?" Các Tỳ-khưu 
đã nghe được các Tỳ-khưu-ni 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:

一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép đưa ra trao đổi với năm hạng là Tỳ-khưu, 
Tỳ-khưu-ni, cô Ni tu tập SỊT, Sa-di, Sa-di-ni. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đưa 
ra trao đổi với năm hạng này. Và này các Tỳ-khưu5 các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vây:

"Vi Tỳ-khưu nào cho y đên Tỷ-khưu-ni không phải là thân quyên thì phạm 
tội Pãcỉttỉya, ngoại trừ sự trao đổỉy

5. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vị này là Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
[Người nữ] không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có liên hệ 

họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha.
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng.
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.
Ngoại trừ sự trao đổi: Trừ ra sự trao đổi, vị cho [y] thì phạm tội Pãcittỉya.
Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vi cho 

y thì phạm tội Pãcittỉya. ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là nữ thân quyến, có 
sự hoài nghi, vi cho y thì phạm tội Pâcittỉya. ngoại trừ sự trao đổi. Không phải 
là nữ thân quyên, [lâm] tưởng là nữ thân quyên, vi cho y thì phạm tội Pãcittỉya, 
ngoại trừ sự trao đổi.

Vị cho y đến cô Ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
ngoại trừ sự trao đôi. Là nữ thân quyên, [lâm] tưởng không phải là nữ thân 
quyên thì phạm tội Dukkata. Là nữ thân quyên, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội.
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Với vị [Tỳ-khưu-ni] là nữ thân quyên, sự trao đôi vật lớn băng vật nhỏ hoặc 
vật nhỏ bằng vật lớn, vị Tỳ-khiru-ni lấy do sự thân thiết, vị Ni lấy trong một 
thời hạn, vị cho vật dụng khác ngoại trừ y, [cho đến] cô Ni tu tập sự, [cho đến] 
Sa・di-ni, vị bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về cho y là thứ năm.
—ooOoo—

6.3.6. ĐIỀU HỌC VÈ MAY Y
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, Tỳ-khiru Udāyi rành rẽ làm công việc 
may y. Có vị Tỳ-khưu-ni nọ đã đi đến gặp Đại đức Udāyi, sau khi đến đã nói 
với Đại đức Udāyi điều này:

—Thưa ngài, tót thay! Ngài Đại đức hãy may y cho tôi.
Sau đó, Đại đức Udāyi đã may y cho Tỳ-khưu-ni ấy, sau khi khéo nhuộm, 

khéo sửa soạn, đã vẽ len hình anh gợi cam ơ giữa/ roi gap lại va đe riêng.
2. Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ấy đã đi đến gặp Đại đức Udāyi, sau khi đến đã nói 

với Đại đức Udāyi điều này:
一 Thưa ngài, y ấy đâu rồi?
一 Này Sư tỷ, hãy mang đi và đê riêng, y này còn được gáp như vây. Khi nào 

hội chúng Tỳ-khưu-ni đi đến về việc giáo giói, khi ấy hãy khoác y này lên và đi 
ở phía sau cùng của hội chúng Tỳ-khưu-ni.

3. Khi ây, vị Tỳ-khưu-ni ây đã mang đi và đê riêng y ây còn được gáp như 
thế. Đen khi hội chúng Tỳ-khưu-ni đi đến nghe giáo giới, khi ấy mới khoác y 
ấy lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng Tỳ-khiru-ni. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rang: "Các Tỳ-khưu-ni này thật là quá quắt, trơ trẽn, vô liêm 
sĩ bởi vì dám vẽ hình ảnh gợi cảm lên trên y?” Các Tỳ-khưu-ni đã nói như vầy:

-Việc làm này là của ai?
一 Là của ngài Đại đức Udāyi.
-Thậm chí đối với những kẻ quá quắt, trơ trẽn, vô liêm sĩ, hình thức như 

vầy cũng không thể trưng bày. Chả lẽ lại là của ngài Đại đức Udāyi?
4. Sau đó, các Tỳ-khiru-ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ- 

khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao 
Đại đức Udāyi lại may y cho Ty-khưu・ni?" ...(nt)・

一 Này Udāyi, nghe nói ngươi may y cho Tỳ-khưu-ni? có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

9 Chủ giải cho biết rằng: "Sau khi nhuộm y, Đại đức Udāyi đã dùng nhiều màu sắc phác họa ở phần 
giữa cua y ấy hình ảnh người nam và người nữ với sự thực hiện việc đôi lứa còn chưa kết thìic" (VìnA. 
IV. 804).
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-Này Udāyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến?
-Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.
一 Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 

thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng 
người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại may y cho 
Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên pho biến điều học này như vay:

Tỳ-khưu nào may y hoặc bảo may y cho Tỳ-khưu-nỉ không phải ỉa thân 
quyến thì phạm tội Pãcỉttỉyay

5. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
[Người nữ] không phải là thân quyên nghĩa là người nữ không có sự liên 

hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha.
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng.
Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y.
May: Vị tự mình may thì phạm tội Pãcỉttỉya theo từng đường kim.
Bảo may: Vị ra lệnh người khác thì phạm tội Pãcittiya. Được ra lệnh một 

lần, mặc dầu [vị kia] may nhiều lần, vị [ra lệnh] phạm [chỉ một] tội Pãcittiya.
Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 

may y hoặc bảo may y thì phạm tội Pâcittỉya. Không phải là nữ thân quyến, có 
sự hoài nghi, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội Pãcỉttiya. Không phải là nữ 
thân quyến, [làm] tưởng là nữ thân quyến, vị may y hoặc bảo may y thì phạm 
tội Pãcỉttiỵa.

Vi may y hoặc bảo may y cho cô Ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì 
phạm tội Dukkata. Là nữ thân quyến, [lầm] tưởng không phải là nữ thân quyến 
thì phạm tội Dukkata. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội.

Trường hợp vị [Tỳ-khưu-ni] là nữ thân quyên, vị may hoặc bảo may vật 
dụng khác ngoại trừ y, [trường hợp] cô Ni tu tập sự, [trường hợp] Sa-di-ni, vị bị 
điên, vị vi phạm đàu tiên thì vô tội.

Điều học về may y là thứ sáu.
-ooOoo—

6.3.7. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC HẸN TRƯỚC
L Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư hẹn trước, 
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rồi đi chung đường xa với các Tỳ-khưu-ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Giống y như chúng ta đi dạo với vợ, các Sa-môn Thích tử này cũng 
đi dạo với các Tỳ-khưu-ni y như thế."

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại hẹn trước, rồi đi chung đường xa với các 
Ty-khưu-ni?"…(nt).

- Này các Tỳ-khưu5 nghe nói các ngươi hẹn trước, rồi đi chung đường xa 
với các Tỳ-khưu-ni, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại hẹn trước, rồi đi chung 

đường xa với các Tỳ-khưu-ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(lít)... Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vỉ Tỳ-khưu nào hẹn trước, roi đi chung đường xa với vi Tỳ-khiru-nif ngay 
cả [đi] từ làng này sang làng khác10 thì phạm tội Pâcỉttỉyay

10 Gãmantaram = gāma-antaram\ Khoảng giữa của các làng.

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, nhiều Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni đi đường xa từ thành 

Sâketa đến thành Sāvatthi. Khi ấy, các Tỳ-khưu-ni ấy sau khi nhìn thấy các Tỳ- 
khưu ấy đã nói điều này:

—Chúng tôi sẽ cùng đi với các ngài Đại đức.
一 Này các Sư tỷ, không được phép hẹn trước, roi đi chung đường xa với vị 

Tỳ-khưu-ni. Hoặc là các chi hãy đi trước, hoặc là chúng tôi sẽ đi trước.
一 Thưa các ngài, các ngài Đại đức là những người cao quý. Chính các ngài 

Đại đức hãy đi trước.
4. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy trong khi đi sau, ở giữa đường đã bị bọn đạo 

tặc cướp bóc, còn bị làm ô uê nữa. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ây đã đi đên thành 
Sāvatthi và đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khxru-ni. Các Tỳ-khưu-ni đã kể lại 
sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu 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:

一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép trên con đường cần phải đi chung với đoàn 
xe, được xác đinh là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, sau khi hẹn trước được 
đi chung đường xa với vi Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ 
biên điêu học này như vây:
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"Vị Tỳ-khưu nào sau khỉ hẹn trước, rồi đi chung đường xa với vỉ Tỳ-khưu- 
nif ngay cả [đi] từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pãcitíiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ây là: Con đường cân phải đi chung với

9

đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiêmf có sự kinh hoàng. Đây là duyên cớ 
trong trường hợp âyy

5. Vi nào: Là bát cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu,, được đề cập trong ý nghĩa này.
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Với: Cùng chung.
Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: "Này Sư tỷ, chúng ta hãy đi. Thưa 

ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này Sư tỷ, chúng ta hãy đi. 
Hôm nay, hoặc hôm qua, hoặc ngày mai, chúng ta hãy di" thì phạm tội Dukkata.

Ngay cả từ làng này sang làng khác: ở ngôi làng trong khoảng cách đi 
được của con gà trống thì phạm tội Pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa của các 
ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng 
khoảng cách nửa do-tuần.11

11 Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biết: Khoảng cách của nửa do-tuần là 8km, tức 5 miles.

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ.
Con đường cần phải đi chung với đoàn xe nghĩa là con đường không có 

đoàn xe không the đi được.
Có sự nguy hiểm nghĩa là trên con đường ấy chỗ cắm trại của bọn cướp 

được thây, chô ăn được thây, chô đứng được thây, chô ngôi được thây, chô năm 
được thấy.

Có sự kinh hoàng nghĩa là trên con đường ấy dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được thấy, bi cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Sau khi đi đến 
chỗ có sự kinh hoàng, khi nhìn thấy không có sự kinh hoàng thì nên giải tán [nói 
rằng]: “Này các Sư tỷ, hãy đi di."

Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pãcỉttỉya. ngoại trừ có duyên cớ. Khi 
đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang 
làng khác thì phạm tội Pâcittiya. ngoại trừ có duyên cớ. Khi đã hẹn trước, [lầm] 
tưởng là không hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng 
khác thì phạm tội Pãcittiya. ngoại trừ có duyên cớ.

Vị Tỳ-khưu hẹn trước còn vị Tỳ-khưu-ni không hẹn trước thì phạm tội 
Dukkata. Khi không hẹn trước, [lầm] tưởng là đã hẹn trước thì phạm tội 
Dukkata. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi 
không hẹn trước, nhận biêt là không hẹn trước thì vô tội.
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Khi CÓ duyên cớ, các vi sau khi không hẹn trước rồi di, vi Tỳ-khưu-ni hẹn 
trước còn vị Tỳ-khiru không hẹn trước, các vị đi ngoài giờ hẹn trước, trong 
những lúc có sự cố5 vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc hẹn trước là thứ bảy.
—ooOoo—

6.3.8. ĐIÊU HỌC VÈ VIỆC LÊN THUYÊN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hẹn trước, rồi cùng lên một chiếc thuyền với các Tỳ-khưu-ni. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống y như chúng ta du ngoạn với vợ trên một 
chiêc thuyên, các Sa-môn Thích tử này sau khi hẹn trước, roi du ngoạn với các 
Tỳ-khưu-ni trên một chiếc thuyền y như thế."

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ,..(nt)... các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi hẹn trước, rồi cùng lên một chiếc 
thuyền với các Ty・khưu-ni?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước, rồi cùng lên một 
chiếc thuyền với các Tỳ-khưu-ni5 có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ ro dại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước, rồi cùng 

lên một chiêc thuyên với các Tỳ-khxru-ni vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các 
Tỳ-khiru, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

^Vị Tỳ-khưư nào sau khỉ hẹn trước, rồi cùng với vỉ Tỳ-khưu-nỉ lên chung 
một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pâcittiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khiru như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khưu và Tỳ-khiru-ni đi đường xa từ thành 

Sãketa đến thành Sāvatthi. Khoảng giữa đường, có con sông cần phải vượt qua. 
Khi ấy, các Tỳ-khiru-ni ấy đã nói với các Tỳ-khiru ấy điều này:

一 Chúng tôi sẽ vượt qua cùng với các ngài Đại đức.
一 Này các Sư tỷ, không được phép hẹn trước, rồi cùng lên một chiếc thuyền 

với vị Tỳ-khưu-ni. Hoặc là các vị hãy vượt qua trước, hoặc là chúng tôi sẽ vượt 
qua trước.

一 Thưa các ngài, các ngài Đại đức là những người cao quý. Chính các ngài 
Đại đức hãy vượt qua trước.
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4. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy trong khi vượt qua sau, đã bi bọn đạo tặc cướp 
giật, còn bi làm ô uế nữa. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy đã đi đến thành Sāvatthi 
ya đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni đã kể lại sự việc 
ấy cho các Tỳ-khxru. Các Tỳ-khưu 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 răng:

-Này các Tỳ-khưu5 Ta cho phép khi vượt ngang qua [sông] sau khi hẹn 
trước, được lên chung một chiếc thuyền với vị Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào sau khỉ hẹn trước, rồi cùng với vị Tỳ-khưu-nỉ lên chung 
một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pãcittiya, ngoại 
trừ vượt ngang qua [sông]y

5. Vi nào: Là bát cứ vị nào ...(nt)・
Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vị này là Ty.khưu" được đề cập trong ý nghĩa này. 
Tỳ-khiru-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Vói: Cùng chung.
Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này Sư tỷ, chúng ta hãy lên 

[thuyền]. Thưa ngài, chúng ta hãy lên [thuyền]. Thưa ngài, chúng ta hãy lên 
[thuyền]. Này Sư tỷ, chúng ta hãy lên [thuyền]. Hôm nay, hoặc hôm qua, hoặc 
ngày mai, chúng ta hãy lên [thuyền]" thì phạm tội Dukkata. Khi vị Tỳ-khưu-ni 
đã lên [thuyền], vị Tỳ-khưu lên [thuyền] thì phạm tội Pãcittiya. Khi vị Tỳ-khưu 
đã lên [thuyền], vị Tỳ-khưu-ni lên [thuyền] thì phạm tội Pãcỉttỉya. Hoặc cả hai 
cùng lên [thuyền] thì phạm tội Pãcittỉya.

Đi ngược dòng: Đi lên phía trên.
Đi xuôi dòng: Đi xuống phía dưới.
Ngoại trừ vượt ngang qua [sông]: Trừ ra sự vượt ngang qua [sông].
ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì phạm tội 

Pãcittỉya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong làng, 
ở trong rừng thì phạm tội Pãcittỉya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. Khi đã 
hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược 
dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ vượt ngang qua [sông]. 
Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng 
hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pãcittiya. ngoại trừ vượt ngang qua [sông]. Khi 
đã hẹn trước, [lầm] tưởng là không hẹn trước, vị lên chung một chiếc thuyền 
đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ vượt ngang 
qua [sông].

Vị Tỳ-khxru hẹn trước, còn vị Tỳ-khưu-ni không hẹn trước thì phạm tội 
Dukkata. Khi không hẹn trước, [lầm] tưởng là đã hẹn trước thì phạm tội 
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Dukkata, Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkaịa. Khi 
không hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội.

Khi vượt ngang qua [sông], các vị không hẹn trước rồi lên [thuyền], vi Tỳ- 
khưu-ni hẹn trước còn vị Tỳ-khưu không hẹn trước, các vị lên [thuyền] ngoài 
giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc lên thuyền là thứ tám.
—00O00-

6.3.9. ĐIỀU HỌC VÈ ĐƯỢC MÔI GIỚI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi nuôi 

dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Tỳ-khmi-ni Thullanandâ là vị thường tới lui 
với gia đình nọ và là vị nhận vật thực thường kỳ. Và các Tỳ-khưu trưởng lão đã 
được gia chủ ấy thỉnh mời. Khi ấy vào buổi sáng, Tỳ-khiru-ni Thullanandâ đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã nói với gia chủ ấy điều này:

一 Này gia chủ, việc gì mà nhiều vật thực loại cứng, loại mềm này được 
chuẩn bị vậy?

一 Thưa Ni sư, tôi đã thỉnh mời các vị Trưởng lão.
一 Này gia chủ, các Trưởng lão của ngươi là những vị nào vậy?
一 Ngài Sāriputta, ngài Mahāmoggallāna, ngài Mahākaccāna, ngài 

Mahākotthita, ngài Mahâkappina, ngài Mahâcunda, ngài Anuruddha, ngài 
Revata, ngài up互li, ngài Ānanda, ngài Rãhula.

一 Này gia chủ, việc gì khiến ngươi lại thỉnh mời những hạng thứ yếu trong 
khi các khổng long đang còn tồn tại?

-Thưa Ni sư, những vị nào là các khổng long của cô vậy?
一 Ngài Devadatta, ngài Kokâlika, ngài Katamorakatissako, con trai của 

Khandadevī, ngài Samuddadatto.
Lúc này, lời nói này của Tỳ-khxru-ni Thullanandã đã bị gián đoạn nửa chừng. 

Rồi các Tỳ-khưu trưởng lão đã đi vào.
一 Này gia chủ, có đúng là các khổng long đã được ngươi thỉnh mời không?
一 Này Ni sư, ngay mới đây, cô đã gọi các ngài Đại đức là những hạng thứ 

yếu, bây giờ là các khổng long.
Roi đã kéo ra khỏi nhà và châm dứt phân bữa ăn thường kỳ.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn,…(nt)..・ các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao Devadatta trong khi biết vật thực được Tỳ-khưu-ni môi giới cho 
vẫn thọ thqc?" ...(nt).

—Này Devadatta, nghe nói ngươi trong khi biêt vật thực được Tỳ-khưu-ni 
môi giới cho vẫn thọ thực, có đúng không vậy?
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-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vật thực được Tỳ-khiru- 

ni môi giới cho vẫn thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên pho biến điều học này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào trong khi biết thức ăn được Tỳ-khưu-nỉ môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội Pãcittiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ xuất gia ở thành Rājagaha đã đi đến 

gia đình thân quyến. Dân chúng [nói rằng]: “Lâu lắm ngài Đại đức mới đến", 
rồi đã làm bữa ăn thịnh soạn. Có vị Tỳ-khưu-ni thường lui tới với gia đình ấy 
đã nói với những người ây điêu này: "Này các đạo hữu, hãy dâng thức ăn đên 
ngài Đại diíc.” Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: “Dức Thế Tôn đã cấm đoán 
thọ thực trong khi biết thức ăn được Tỳ-khưu-ni môi giới cho", trong khi ngần 
ngại đã không thọ nhận và không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bi lỡ. Sau đó, 
vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ- 
khưu 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:

一 Này các Tỳ-khưu5 khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, Ta cho phép thọ 
thực trong khi biết thức ăn được Tỳ-khưu-ni môi giới cho. Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khiru nào trong khỉ biết thức ăn được Tỳ-khim-nỉ môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội Pâcỉttỉya, ngoại trừ có sự chuẩn bỉ trước bởi gia chủ：'

4. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là Tỳ-khưu,, được đề cập trong ý nghĩa này.
Biêt nghĩa là tự mình biêt, hoặc các người khác thông báo cho vị ây5 hoặc 

vi Ni ấy thông báo.
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng.
Môi giói cho nghĩa là đối với những người trước đây không có ý định dâng 

cúng, không có ý định tiêp đãi, vị Ni ây môi giới răng: "Ngài là vị trì tụng, ngài 
là vi nghe nhiều, ngài là vị trì Kinh, ngài là vị thông Luật, ngài là vị Pháp su, 
hãy dâng cúng đến ngài, hãy phục vụ ngài.”

Thức ăn nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực.
Ngoại trừ có sự chuân bi trước bởi gia chủ: Trừ ra có sự chuân bị trước 

bởi gia chu.
Có sự chuẩn bi bởi gia chủ nghĩa là các thân quyến, hoặc [những người] 

đã nói lời thỉnh câu, hoặc [vật thực] đã được chuân bị thường kỳ.
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5. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, vị [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 負n”, rồi 
thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Pâcittỉya.

Khi được môi giới cho, nhận biết đã được môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội Pãcittỉya, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi 
giới cho, có sự hoài nghi, vi thọ thực thì phạm tội Dukkata, ngoại trừ có sự 
chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, [lầm] tưởng là không được 
môi giới cho, vi thọ thực thì vô tội, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ.

Được vị Ni tu lên bậc trên từ một hội chúng môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội Dukkata, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi không được 
môi giới cho, [lầm] tưởng là đã được môi giới cho thì phạm tội Dukkata. Khi 
không được môi giới cho, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi không 
được môi giới cho, nhận biết là không được môi giới cho thì vô tội.

Khi có sự chuẩn bi trước bởi gia chủ, cô Ni tu tập sự môi giới cho, vị Sa-di- 
ni môi giới cho, tất cả [các thức khác] trừ ra năm loại vật thực, vị bi điên, vi vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về được môi giói là thứ chín.
—ooOoo—

6.3.10. ĐIÊU HỌC VÈ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của Đại đức Udāyi đã 
xuât gia nơi các Tỳ-khưu-ni. Tỳ-khưu-ni ây thường xuyên đi đên gặp Đại đức 
Udāyi. Đại đức Udāyi cũng thường xuyên đi đến gặp Tỳ-khưu-ni ấy. Vào lúc 
bây giờ, Đại đức Udāyi đã cùng với Tỳ-khưu-ni ây, một nam một nữ ngôi ở nơi 
kín đáo.

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ・..(nt)... các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: “Vi sao Đại đức Udāyi lại cùng với Tỳ-khiru-ni, một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín dAo?” ...(nt)・

一 Này Udāyi, nghe nói ngươi cùng với Tỳ-khmi-ni, một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín đáo, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)... Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với Tỳ-khưu-ni, một nam một 

nữ ngôi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vay:

"Vị Tỳ-khưư nào cùng với Tỳ-khưu-nif một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội Pãcittỉyay
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3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vi này là TAkhưu" được đề cập trong ý nghĩa này. 
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Với: Cùng chung.
Một nam một nữ: Chỉ có vị Tỳ-khưu và vị Tỳ-khưu-ni.
,Kín đáo nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với 

mắt nghĩa^là không thể nhìn thấy trong khi bi che mắt lại, trong khi nhướng 
mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối vói tai nghĩa là không thể nghe lời 
nói [với giọng] bình thường.

Ngồi: Khi vị Tỳ-khưu-ni đang ngồi, vị Tỳ-khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội Pâcỉttỉya. Trong khi vị Tỳ-khưu đang ngoi, vi Tỳ-khiru-ni ngoi gan 
hoặc nằm gần thì phạm tội Pãcittiya. Hoặc cả hai đang ngồi hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội Pãcittiya.

Chô kín dào, nhận biêt là chô kín đáo, vi ngôi xuông một nam một nữ thì 
phạm tội Pãcỉttỉya. Chỗ kín đáo, có sự hoài nghi, vị ngồi xuống một nam một 
nữ thì phạm tội Pãcittiya. Chỗ kín đáo, [lầm] tưởng là chỗ không kín đáo, vị 
ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Chỗ không kín đáo, [lầm] tưởng là chỗ kín đáo thì phạm tội Dukkata. Chỗ 
không kín đáo, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Chỗ không kín đáo, nhận 
biết là chỗ không kín đáo thì vô tội.

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín dáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi xuống, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về ngồi nơi kín đáo là thứ mười. 
Phẩm Giáo giới là thứ ba.

-ooOoo-

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
Vị chưa được chỉ định, [mặt trời] đã lặn, chỗ ngụ của Tỳ-khiru-ni5 vì vật 

chất, với việc cho [y], vị may [y], [hẹn nhau đi] đường xa? [chung] thuyền, vị 
CÓ thê thọ thực, một nam và một nữ, các điêu ây là mười.

-ooOoo-
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64 PHẨM VẬT THỰC

6.4.1. ĐIỀU HỌC VÈ VẬT THỰC ở PHƯỚC XÁ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Sāvatthi, có phường 
hội nọ sắp đặt sự thí thực tại phước xá. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vào buổi 
sáng, sau khi mặc y. cầm y bát đi vào thành Sāvatthi để khất thực, khi không 
nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá. Dân chúng [nói rằng]: "Lâu lắm 
các ngài Đại đức mới đến”, họ đã phục vụ một cách trân trọng. Sau đó, vào ngày 
thứ nhi, ・..(nt)..・ vào ngày thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vào buổi sáng, sau 
khi mặc y, cầm y bát đã đi vào thành Sāvatthi để khất thực, khi không nhận được 
đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá và thọ thực. Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục 
Sư đã khởi ý điều này: "Chúng ta sẽ làm điều gì đây, có nên đi về tu viện rồi 
ngày mai cũng sẽ trở lại chính nơi này?” Các vị tiếp tục trú ngụ tại chính nơi ấy 
và thọ dụng vật thực ở phước xá. Các ngoại đạo lánh xa. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử cứ tiếp tục cư trú và thọ 
dụng vật thực ở phước xá? Vật thực ở phước xá được sắp đặt đâu có dành riêng 
cho các vị này; vật thực ở phước xá được sắp đặt dành cho tất c瓦"

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những nệười ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở 
phước xá?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tiếp tục cư tru và thọ dụng vật thực 
ở phước xá, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tiếp tục cư trú và thọ 

dụng vật thực ở phước xá vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vật thực ở phước xả được thọ dụng một lân. Nêu vượt quả sô ây thì phạm 
tội Pãcìttiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
r r

3. Vào lúc bây giờ, Đại đức Sāriputta trong khi đi đên thành Sāvatthi, ở trong 
xứ Kosala đã ghé lại phước xá nọ. Dân chúng [nói rằng]: "Lâu lắm Trưởng lão 
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mới dếĩT, rồi đã phục vụ một cách trân trọng. Sau đó, khi Đại đức Sāriputta đã 
thọ thực xong, có cơn bệnh ngặt nghèo đã phát khởi. Đại đức đã không thể rời 
trú xá ấy ra đi. Sau đó, vào ngày thứ nhì, những người ấy đã nói với Đại đức 
Sāriputta điều này:

一 Thưa ngài, xin hãy thọ thực.
Khi ấy, Đại đức Sāriputta [nghĩ rằng]: "Dức Thế Tôn đã cấm tiếp tục cư trú 

và thọ dụng vật thực ở phước xá”，trong lúc ngân ngại đã không thọ lãnh nên 
bữa ăn đã bi lỡ. Sau đó, Đại đức Sāriputta đã đi đến thàrứi Sāvatthi và kể lại sự 
việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ«khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép vị Tỳ-khiru bị bệnh được tiếp tục cư trú 
và thọ thực ở phước xá. Và này các Tỳ-khiru? các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu không bỉ bệnh, được thọ dụng vật thực ở phước xá một lần. 
Nêu vượt quá sổ ấy thì phạm tội Pãcittỉyay

5. Không bi bệnh nghĩa là có thể lìa phước xá ấy ra đi.
Bệnh nghĩa là không thể lìa phước xá ấy ra đi.
Vật thực ờ phước xá nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật 

thực, được phân phát theo nhu câu không chỉ đinh [người thọ] ở trong phòng, 
hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ở ngoài trời.

Vị Tỳ-khưu không bi bệnh nên thọ thực một lần, nếu [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 
an9\ rồi thọ lãnh vượt quá số lần ấy thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuống 
thì phạm tội Pãcittiya.

Vi không bị bệnh, nhận biết là không bi bệnh, thọ dụng vật thực ở phước xá 
vượt quá số lần ấy thì phạm tội Pâcittiya. Vi không bị bệnh, có sự hoài nghi, thọ 
dụng vật thực ở phước xá vượt quá so lần ấy thì phạm tội Pãcittiya. Vị không 
bi bệnh, [lầm] tưởng là có bệnh, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần 
ấy thì phạm tội Pãcittiya.

Vi bi bệnh, [lầm] tưởng là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata, Vị bị bệnh, 
có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, Vị bị bệnh, nhận biết là bi bệnh thì vô tội.

Vị bi bệnh. vi không bi bệnh thọ thực một lần, vi thọ thực khi chuẩn bi ra đi 
hoặc khi vừa mới đến, các người chủ thỉnh và mời ăn, được sắp đặt dành riêng 
[cho vi ấy], được sắp đặt vừa đủ theo nhu cầu [được nhận lãnh từng chút từng 
chút], trừ ra năm loại vật thực, [thọ dụng] tất cả [các thức khác] thì không phạm 
tội, vi bi điên, vị vi phạm đau tiên thì vô tội.

Điều học về vật thực ở phước xá là thứ nhất
—ooOoo—
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6.4.2. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT THỰC CHUNG NHÓM
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta bị mất mát về lợi lộc và 
danh vọng nên cùng với tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại liên 
tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực? Khi được đay đủ ai mà không vừa ý? Đồ 
ngon ngọt ai lại không thích thh?"

2. Các Tỳ-khiru đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: “Vi sao Devadatta cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các gia đình rồi 
thọ thúc?” ...(nt).

一 Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng với tùy tùng liên tục yêu cầu các gia 
đình rồi thọ thực, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu 

các gia đình rồi thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên 
pho biến điều học này như vay:

"Trường hợp vật thực chung nhỏm thì phạm tội Pãcittiyay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các Tỳ-khưu bị bệnh với bữa trai 

phạn. Các Tỳ-khiru trong lúc ngần ngại không nhận lời [nghĩ rằng]: "Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán vật thực chung nh6ĩ^.” Các vi 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:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép Tỳ-khưu bi bệnh được thọ dụng vật thực 
chung nhóm. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

^Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bỉ bệnh. Đảy là duyên 
cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
4. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y, dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 

trai phạn có dâng y, rồi thỉnh mời các Tỳ-khưu [nói rằng]: “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
[nghĩ rằng]: "Dức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nh6m." Y được phát 
sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong thời 
hạn dâng y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
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“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường họp bỉ bệnh, trong thời hạn 
dâng y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các Tỳ-khưu là những vị may y 

với bữa trai phạn. Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời [nghĩ rằng]: 
“Bức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nh6m." Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. ...(nt).

-Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong lúc 
may y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bỉ bệnh, trong thời hạn 
dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
6. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đi đường xa cùng với dân chúng. Khi ấy, 

các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với những người ấy điều này:
一 Này các đạo hữu, hãy chờ đợi chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.
Những người ây đã nói như vây:
-Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.
Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh [nghĩ rằng]: "Đức Thế 

Tôn đã cấm đoán vật thực chung nh6m." Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp đi đường xa. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học 
này như vay:

"Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bỉ bệnh, trong thời hạn 
dângỵf trong lúc may yf trong lúc đi đường xa. Đây là duyên cớ trong trường 
hợp ây."

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
7. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đi thuyên cùng với dân chúng. Khi ây, các 

vị Tỳ-khưu ấy đã nói với những người ấy điều này:
-Này các đạo hữu, hãy vào bờ chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.
Những người ấy đã nói như vầy:
—Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.
Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh [nghĩ rằng]: "Đức Thế 

Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.^, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ...(nt).
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-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp lên thuyên. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học 
này như vầy:

Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội Pãcỉttiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bỉ bệnh, trong thời hạn 
dâng yf trong lúc may yf trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyền. Đây 
là duyên cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
8. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu khi trải qua mùa [an cư] mưa ở các nơi đi 

đến thành Rājagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Dân chúng khi nhìn thấy các Tỳ- 
khưu người khác xứ sở đã thỉnh mời với bữa trai phạn. Các vị Tỳ-khưu trong 
lúc ngần ngại không nhận lời [nghĩ rằng]: "Bức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực 
chung nhóm.^, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp đông đảo [các Tỳ-khưu]. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ 
biên điêu học này như vây:

"Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội Pãcỉttỉya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bỉ bệnh, trong thời hạn 
dâng yf trong lúc may y, trường hợp đi đường xaf trường hợp lên thuyền, trường 
hợp đông đảo [các Tỳ-khưu]. Đay là duyên cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
9. Vào lúc bấy giờ, có người thân quyến ruột thịt của đức Vua Seniya 

Bimbisãra xứ Magadha đã xuât gia nơi các đạo sĩ lõa thê. Khi ây, người đạo sĩ 
lõa thê ây đã đi đên gặp đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, sau khi đên đã 
nói với đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này:

-Tâu Đại vương, tôi muốn làm bữa ăn cho tất cả các giáo phái khác.
-Thưa ngài, nếu ngài có thể dâng vật thực đến hội chúng Tỳ-khưu có đức 

Phật đứng đầu là trước tiên hết, như vậy thì ngài có thể tiến hành.
Sau đó, người đạo sĩ lõa thể ấy đã phái sứ giả đi gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]:
一 Xin các Tỳ-khưu hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai của tôi.
Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời [nghĩ rằng]: ''Đức Thế 

Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.,, Sau đó, người đạo sĩ lõa thể ấy đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi 
trao đổi lời xã giao thân thiện, rồi đã đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, 
người đạo sĩ lõa thể ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Ngài Gotama đã xuất gia, tôi cũng đã xuất gia. Người đã xuất gia thì xứng 
đáng đê thọ nhận vật thực của người đã xuât gia. Xin Ngài Gotama nhận lời tôi 
về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.
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Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thể 
ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã ra đi.

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên pho r y A
biên điêu học này như vây:

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội Pâcittỉya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bỉ bệnh, trong thời hạn 
dâng yf trong lúc mayyf trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyền, trường 
hợp đông đảo [các Tỳ-khiru]t trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn. Đây là 
duyên cớ trong trường hợp ấy y

10. Vật thực chung nhóm nghĩa là nơi nào bốn vi Tỳ-khưu được thỉnh mời 
với loại vật thực nào đó trong năm loại vật thực rồi thọ thực, việc này gọi là vật 
thực chung nhóm.

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ.
Trường hợp bi bệnh nghĩa là ngay cả [trường hợp] các bàn chân bi nứt nẻ, 

[nghĩ rằng]: "Trường hợp bị bênh" rồi nên thọ thực. Trong thời hạn dâng y 
nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì tháng cuối cùng của mùa mưa, 
khi Kaịhỉna được thành tựu thì năm tháng, [nghĩ rằng]: “Trong thời hạn dâng 
y" rồi nên thọ thực. Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may, [nghĩ 
rằng]: “Trong lúc may y” rồi nên thọ thực. Trường hợp đi đường xa nghĩa là 
[nghĩ răng]: "Ta sẽ đi nửa do-tuân,9 roi nên thọ thực, vị đang đi thì nên thọ thực, 
vị đã đi thì nên thọ thực.

Trường hợp lên thuyền nghĩa là [nghĩ rằng]: "Ta sẽ lên thuyền^, rồi nên 
thọ thực. Vị đã lên thuyền thì nên thọ thực. Vị vừa rời [thuyền] thì nên thọ thực. 
Trường hợp đông đảo [các Tỳ-khưu] nghĩa là nơi nào hai hay ba vị Tỳ-khưu 
đi khất thực thì có đủ vật thực. Khi có vi thứ tư đi đến thì khất thực không có 
đủ vật thực, [nghĩ rằng]: "Trường hợp đông đảo" rồi nên thọ thực. Trường hợp 
bữa trai phạn của Sa-môn nghĩa là bất cứ người nào thành tựu phẩm chất du 
sĩ thực hiện bữa trai phạn, [nghĩ rằng]: "Trường hợp bữa trai phạn của Sa-mon" 
rồi nên thọ thực.

Ngoại trừ có duyên cớ [nghĩ rằng]: "Ta sẽ thọ thqc” rồi thọ lãnh thì phạm 
tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Pãcittiya.

Vật thực chung nhóm, nhận biết là vật thực chung nhóm, vị thọ thực thì 
phạm tội Pãcỉttiya. ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung nhóm, có sự hoài 
nghi, vi thọ thực thì phạm tội Pãcỉttỉỵa. ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung 
nhóm, [lầm] tưởng không phải là vật thực chung nhóm, vị thọ thực thì phạm tội 
Pãcỉttỉya, ngoại trừ có duyên cớ.
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A

Không phải vật thực chung nhóm, [lâm] tưởng là vật thực chung nhóm thì 
phạm tội Dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, nhận biết không phải là vật thực 
chung nhóm thì vô tội.

Khi có duyên cớ, hai hoặc ba vị thọ thực chung, sau khi đi khất thực tụ hội 
chung lại [một chỗ] rồi thọ thực, trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn [phân 
phối] theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi 
nửa tháng, [thọ dụng] tất cả [các thức khác] thì không phạm tội trừ ra năm loại 
vật thực, vị bi điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vật thực chung nhóm là thứ nhì.
—00O00-

6.4 3. ĐIỀU HỌC VÈ VẶT THỰC THỈNH SAU
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 

đường Kūtāgāra. Vào lúc bấy giờ, trong thành Vesālī, sự luân phiên về các bữa 
trai phạn gồm các thức ăn hảo hạng đã được ấn định. Khi ấy, có người lao công 
nghèo nọ đã khởi ý điều này: "Theo như cách những người này thực hiện bữa 
trai phạn một cách trinh trọng thì việc này không phải là tầm thường, haỵ là ta 
nên thực hiện bữa trai phạn?,, Sau đó, người lao công nghèo ấy đã đi đen gặp 
cậu chủ tên Kira, sau khi đến đã nói với cậu chủ tên Kira ấy rằng:

一 Thưa cậu chủ, tôi muốn thực hiện bữa trai phạn dâng hội chúng Tỳ-khưu 
có đức Phật đứng đầu, hãy cho tôi tiền lương.

Cậu chủ tên Kira ấy cũng có niềm tin và mộ đạo. Khi ấy, cậu chủ tên Kira 
ấy đã cho người lao công nghèo ấy tiền lương phụ trội. Sau đó, người lao công 
nghèo ay đã đi đen gặp đức The Ton, sau khi đen đã đanh le đức Thê Ton roi 
ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người lao công nghèo ấy đã 
nói với đức Thế Tôn điều này:

-Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

一 Này đạo hữu, người hãy biết hội chúng Tỳ-khưu là đông đảo.
一 Bạch Ngài, hội chúng Tỳ-khưu hãy là đông đảo. Con đã chuẩn bi được 

nhiều táo. Các thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ.
Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người lao công 

nghèo ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được răng: “Nghe nói hội chúng Tỳ-khưu có đức 
Phật đứng đau đã được người lao công nghèo thỉnh mời vào ngày mai, các thức 
uống trộn với táo sẽ được đầy dủ・'' Các vi ấy đã đi khất thực vào lúc sáng sớm, 
rồi đã thọ thực. Dân chúng đã nghe được rang: "Nghe nói hội chúng Tỳ-khưu 
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CÓ đức Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời.99 Họ đã mang 
lại cho người lao công nghèo vô số vật thực loại cứng, loại mềm.

3. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, người lao công nghèo ấy đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm, rồi cho người thông báo thời

_ ỉ _ _________ r _•、一 J. Ạ #，__ rrni _ A rr^ △一一giơ đen đức The Ton:
一 Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bi xong.
Khi ây vào buôi sáng, đức Thê Tôn đã mặc y, câm y bát đi đên tư gia của 

người lao công nghèo ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khxru. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã phục vụ 
các Tỳ-khiru ở trong nhà ăn. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi. Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.
一 Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít [vì nghĩ rằng]: "Người lao công 

này nghèo.,^ Tôi đã cho chuẩn bị sẵn sàng vô số vật thực loại cứng, loại mềm. 
Thưa các ngài, hãy thọ lãnh theo như ước muốn.

一 Này đạo hữu, không phải vì lý do này mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít, 
tuy nhiên, vào lúc sáng sớm, chúng tôi đã đi khất thực và đã thọ thực rồi; vì thế, 
chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.

Khi ây, người lao công nghèo ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Tại 
sao các ngài Đại đức đã được tôi thỉnh mời còn thọ thực ở nơi khác? Không lẽ 
tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?” Các Tỳ-khưu đã 
nghe được người lao công nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.

4. Các Tỳ-khtru ít ham muôn, ...(nt)…các vị ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác, lại thọ thực ở 
nơi khac?  ...(nt).99

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác, 
còn thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu? vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được thỉnh mời 

ở nơi khác, lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội Pãcittỉỵay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Có vị Tỳ-khưu khác đã cầm 

lấy đồ ăn khất thực đi đến gặp vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu 
ấy điều này:

一 Này Đại đức, hãy thọ thực.
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-Này Đại đức, thôi đi. Có sự chuẩn bi về bữa ăn cho tôi rồi.
Thức ăn của vi Tỳ-khưu ây đã được mang lại khi đã trưa. Vị Tỳ-khưu ây 

đã thọ thực không được như ý. 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:

一 Này các Tỳ-khiru, Ta cho phép Tỳ-khưu bị bệnh được thọ dụng vật thực 
thỉnh sau. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội Pãcỉttiỵa, ngoại trừ có duyên 
cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bỉ bệnh, Đây là duyên cớ 
trong trường hợp ây y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
6. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y, dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 

trai phạn có dâng y, rồi thỉnh mời các Tỳ-khưu [nói rằng]: “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
[nghĩ rằng]: "Bức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực thỉnh sau.” Y được phát sanh 
ít ỏi. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khim, Ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau trong thời hạn 
dâng y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên pho biến điều học này như vầy:

Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ có duyên 
cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng 
y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ây y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các Tỳ-khưu là những vị làm y với 

bữa trai phạn. Các Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không nhận lời [nghĩ răng]: 
"Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực thỉnh sau." Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. ...(nt).

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau trong lúc may 
y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên pho biến điều học này như vầy:

"Trường hợp vật thực thỉnh sau thi phạm tội Pâcỉttỉya, ngoại trừ có duyên 
cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dăng 
yf trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
8. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, cùng với Đại 

đức Ānanda là Sa-môn hau cận đã đi đen gia đình nọ, sau khi đen đã ngoi xuống 
trên chô ngôi được săp đặt săn. Sau đó, những người ây đã dâng vật thực đên 
đức Thế Tôn và Đại đức Ānanda. Đại đức Ānanda trong lúc ngần ngại nên 
không thọ lãnh.

—Này Ānanda, hãy thọ lãnh.
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- Bạch Thế Tôn, thôi di, có sự chuẩn bị về bữa ăn cho con rồi.
一 Này Ānanda, như thế thì hãy nhường lại [cho vị khác] rồi nhận lấy.
Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi A

bảo các Tỳ-khưu răng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau, sau khi đã 

nhường lại [cho vị khác]. Và này các Tỳ-khưu, nên nhường lại như vầy: "Tôi 
cho sự chuân bị vê bữa ăn của tôi đên vị tên [như vây].''

9. Vật thực thỉnh sau nghĩa là khi đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật 
thực nào thuộc về năm loại vật thực, trừ ra món ấy, vị thọ thực bất cứ loại vật 
thực nào khác thuộc vê năm loại vật thực; điêu này gọi là vật thực thỉnh sau.

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ.
Trường hợp bi bệnh nghĩa là không thể ngồi ở một chỗ để thọ thực theo 

như ý muôn, [nghĩ răng]: “Trường hợp bị bênh” roi nên thọ thực.
Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì 

tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng, [nghĩ 
rằng]: "Trong thời hạn dâng y” rồi nên thọ thực.

Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may, [nghĩ rằng]: "Trong 
lúc may y" rồi nên thọ thực.

Ngoại trừ có duyên cớ [nghĩ rằng]: "Ta sẽ thọ thúc'' rồi thọ lãnh thì phạm 
tội Dukkata. Môi lân nuôi xuông thì phạm tội Pãcittỉya.

Vật thực thỉnh sau, nhận biết là vật thực thỉnh sau, vi thọ thực thì phạm tội 
Pâcỉttỉya. ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, vị thọ thực 
thì phạm tội Pãcittỉya. ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, [lam] tưởng 
không phải là vật thực thỉnh sau, vi thọ thực thì phạm tội Pãcittỉya. ngoại trừ 
có duyên cớ.

Không phải vật thực thửih sau, [lầm] tưởng là vật thực thỉnh sau thì phạm tội 
Dukkata. Không phải vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Không phải vật thực thỉnh sau, nhận biết không phải là vật thực thỉnh sau thì vô tội.

Khi có duyên cớ, sau khi nhường lại [cho vị khác] rồi thọ thực, vị thọ thực 
hai hoặc ba sự thỉnh mời chung một lượt, vị thọ thực theo tuần tự của sự thỉnh 
mời, khi được toàn bộ cả làng thỉnh mời thì thọ thực ở bất cứ nơi nào ở trong 
ngôi làng ấy, khi được toàn bộ cả phường hội thỉnh mời thì thọ thực ở bất cứ nơi 
nào ở trong phường hội ấy, khi được thỉnh mời vị nói rằng: "Tôi sẽ nhận đồ khất 
thỊTc", trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn [phân phối] theo thẻ, vào mỗi nửa 
tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đâu của môi nửa tháng, tát cả [các thức 
khác] trừ ra năm loại vật thực, vi bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vật thực thỉnh sau là thứ ba.
—ooOoo—
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6.4.4. ĐIÊU HỌC VÈ NGƯỜI MẸ CỦA KÃNÃ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, mẹ của Kānā là nữ cư sĩ có niềm tin 
và mộ đạo. Kānā đã được gả cho người đàn ông nọ ở thôn làng. Khi ấy, Kānā 
đã đi đến nhà mẹ vì công việc cần làm nào đó. Sau đó, chồng của Kānā đã phái 
nạười đưa tin đi đến gặp Kānā [nhắn rằng]: "Kānā hãy trở về. Tôi muốn sự trở 
ve của Kana7, Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kānā [nghĩ rằng]: "Thật xấu hổ khi đi với 
tay không !  nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị Tỳ-khưu đi khất 
thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kānā.

55

Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kānā đã bảo dâng bánh ngọt đến vị Tỳ-khưu ấy. Vị 
ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến 
vị ây. Vị ây sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vi khác. Bà ta cũng đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không còn.

Đên lân thứ nhì, chông của Kānā đã phái ngưòd đưa tin đi đên gặp Kānā [nhăn 
rằng]: "Kānā hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kana?9 Đen lần thứ nhì, nữ cư 
sĩ mẹ của Kānā [nghĩ rằng]: "Thật xấu hổ khi đi với tay không!,9 nên đã nấu bánh 
ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị Tỳ-khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ 
cư sĩ mẹ của Kānā. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kānā đã bảo dâng bánh ngọt đến vi 
Tỳ-khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị ấy. Vi ấỵ sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng 
đã bảo dâng bánh ngọt đên vị ấy. Bánh ngọt được chuân bị như thế đã không còn.

Đen lần thứ ba, chồng của Kānā đã phái người đưa tin đi đến gặp Kānā 
[nhắn rằng]: "Kāriā hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kānā. Nấu Kānā không 
trở về, tôi sẽ dắt về người vợ khác." Đen lần thứ ba, nữ cư sĩ mẹ của Kānā [nghĩ 
rằng]: "Thật xấu hổ khi đi với tay khôngnên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt 
chín, có vị Tỳ-khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kānā. Khi 
ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kānā đã bảo dâng bánh ngọt đến vị Tỳ-khưu ấy. Vị ấy sau 
khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. 
Vị ây sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh 
ngọt đến vi ấy. Bánh ngọt được chuẩn bi như thế đã không còn. Sau đó, chồng 
của Kānā đã dắt về người vợ khác. Kānā đã nghe được rằng: “Nghe nói người 
vợ khác đã được người đàn ông ấy dắt về." Cô ấy đã đứng khóc lóc.

2. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát đi đến nhà của nữ 
cư sĩ mẹ của Kānā, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 
Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kānā đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
le đức The Ton roi ngoi xương ơ mọt ben. Đức The Ton đã noi với nữ cư sĩ mẹ 
của Kānā đang ngoi một bên điều này:

一 Vì sao Kānā này lại khóc vậy?
Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kānā đã kể lại sự việc ấy cho đức Thế Tôn. Sau đó, 

đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho nữ 
cư sĩ mẹ của Kānā bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.
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3. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định từ thành Rājagaha đi về phía 
tây. Có vị Tỳ-khưu đi khất thực nọ đã đi vào khất thực ở đoàn xe ấy. Có nam 
cư sĩ nọ đã bảo dâng đến vị Tỳ-khưu ấy bánh lúa mạch. Vi ấy sau khi ra đi đã 
thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa mạch đến vi ấy. Vị ấy 
sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa 
mạch đến vị ấy. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bi như thế đã không còn. 
Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã nói với những người ấy điều này:

一 Này các ông, hãy chờ đến ngày mai. Vật dự phòng đường xa được chuẩn 
bị như thế đã được dâng đến các ngài Đại đức. Tôi sẽ chuẩn bị vật dự phòng 
đường xa.

一 Này ông, chúng tôi không thể chờ đợi. Đoàn xe đã khởi hành.
Roi họ đã ra đi. Khi ây, nam cư sĩ ây sau khi chuân bi vật dự phòng đường 

xa, trong khi đi ở phía sau thì bọn đạo tặc đã đánh cướp. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết 
chừng mực? Người này sau khi bố thí cho các vị ấy, rồi trong khi đi sau đã bị 
đánh cướp bởi bọn đạo tặc.”

4. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị Tỵ-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:

一 Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự 
an lạc cho hội chúng, ...(nt)... và nhằm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vi Tỳ-khưu khỉ đi đến gia đình được yêu cầu nhận lãnh các bánh ngọt 
hoặc các bánh lúa mạch, vỉ Tỳ-khưu đang mong mỏi thì nên thọ lãnh hai hoặc 
ba bình bát đầy. Nêu thọ lãnh quả số lượng ấy thì phạm tội Pãcittiya. Sau khi 
thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đay, khỉ mang ve từ nơi ấy thì nên chia sẻ cùng 
với các Tỳ-khưu. Đây là sự đúng đan trong trường hợp ẩy y

5. Khỉ vi Tỳ-khưu đi đến gia đình: Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: 
Gia đình Sát-đê-lỵ, gia đình Bà-la-môn, gia đình thương buôn và gia đình hạng 
cùng đinh.

Đi đến: Là đi đến nơi ấy.
Bánh ngọt nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích làm quà biếu.
Bánh lúa mạch nghĩa là bát cứ thức gì được chuân bi nhăm mục đích làm 

vật dự phòng đường xa.
Được yêu cầu nhận lãnh [nói rằng]: "Ngài thích chừng nào hãy lấy chừng ấy." 
[Với vi] đang mong mỏi: [Với vị] đang ước muôn.
Nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy: Nên thọ lãnh đầy hai hoặc ba 

bình bát.
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Nếu thọ lãnh quá số lượng ấy: Vị thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm tội 
Pãcỉttỉya, Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị đi ra khỏi nơi ấy, nhìn 
thấy vi Tỳ-khưu khác nên thông báo rằng: "Tôi đã thọ lãnh hai ba bình bát đầy 
ở nơi kia, chớ thọ lãnh ở d6." Nếu sau khi nhìn thấy, vi không thông báo thì 
phạm tội Dukkata. Nếu đã được thông báo, vi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata.

Khi mang về từ nơi ấy thì nên chia sẻ cùng với các Tỳ-khưu: Là sự đi 
trở về, sau khi mang về thì nên chia sẻ.

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

Hơn hai ba bình bát đây, nhận biêt là hơn, vị thọ lãnh thì phạm tội Pâcittiya. 
Hơn hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh thì phạm tội Pãcỉttỉya. Hơn 
hai ba bình bát đầy, [lầm] tưởng là còn kém, vị thọ lãnh thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Còn kém hai ba bình bát đây, [lâm] tưởng là hơn thì phạm tội Dukkaịa. Còn 
kém hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Còn kém hai ba 
bình bát đầy, nhận biết là còn kém thì vô tội.

Vi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây, vị thọ lãnh còn kém hai hoặc ba bình 
bát đây, họ bô thí vật đã được chuân bị không vì mục đích làm quà biêu hoặc 
không vì mục đích làm vật dự phòng đường xa, họ bô thí phân còn thừa khi đã 
chuẩn bị vì mục đích làm quà biếu hoặc vì mục đích làm vật dự phòng đường 
xa, họ bố thí khi sự ra đi đã bị hủy bỏ, của các thân quyến, của những người nói 
lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bi điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về người mẹ của Kãnã là thứ tư.
-ooOoo-

6.4.5. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VÈ NGĂN [VẬT THỰC]
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời 
và dâng bữa ăn đến các Tỳ-khưu. Khi thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng 
thêm], các Tỳ-khưu đã đi đên các gia đình thân quyên, roi một sô vi đã thọ thực 
thêm, một số vị đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi. Sau đó, người Bà-la-môn ấy 
đã nói với hàng xóm điều này:

一 Này quý ông, các Tỳ-khưu đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ 
làm hài lòng quý ông.

Những người ấy đã nói như vầy:
一 Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? Ngay cả những 

vị đã được ông thỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi, một số đã thọ thực 
thêm, một số đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi.
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Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các 
Đại đức sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác? Không 
lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?"

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn,…(nt)..・ các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] lại 
thọ thực ở nơi khac?^ ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu thọ thực xong và đã ngăn [vật 
thực dâng thêm] lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy thọ thực xong và đã 

ngăn [vật thực dâng thêm] lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vỉ Tỳ-khưu nào thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mem thì phạm tội Pâcỉttỉyay

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 mang lại các đồ ăn khất thực hảo hạng cho 

các Tỵ-khưu bị bệnh. Các vi bị bệnh ăn không được như ý. Các Tỳ-khưu đổ bỏ 
các đo ăn ấy. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng 
kêu của các con quạ, sau khi nghe đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

-Này Ānanda, tiêng động ôn, tiêng động lớn, tiêng kêu của các con quạ ây 
là gì vậy?

Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này Ānanda, các Tỳ-khưu có thọ thực thức ăn thừa của vị bệnh không vậy?
- Bạch Thế Tôn, không thọ thực.
Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 

bảo các Tỳ-khưu rang:
-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ thực thức ăn thừa của vi bị bệnh và của 

vị không bị bệnh. Và này các Tỳ-khưu, nên làm thành thức ăn thừa như vầy: 
"Tất cả chừng này là đủ rồi y Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mem không phải là thức ăn thừa thì phạm 
tội Pãcittiyay

4. Vi nào: Là bất cứ vị nào .. .(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
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Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật thực 
đã được ăn, dầu chỉ với [một chút ở] đàu cọng cỏ kusa.

Đã ngăn [vật thực dâng thêm] nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật thực 
được ghi nhận, [thí chủ] đứng trong tầm tay [lm25] dâng lên [vật thực] và sự 
khước từ được ghi nhận.

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa được 
thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được thực 
hiện, [việc dâng] đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, đã được thực hiện bởi vị 
chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn [vật thực 
dâng thêm] đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhimg chưa nói: "Tất cả chừng này là đủ 

không phải là thức ăn thừa của vi bi bệnh; vật này gọi là không phải thức 
ăn thừa.

Thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép đã được thực hiện, việc 
thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, [việc dâng] đã 
được thực hiện ở trong tầm tay, đã được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong, được 
thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn [vật thực dâng thêm] đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đã nói: "Tất cả chừng này là đủ rồf\ là thức ăn thừa của vị bị bệnh; 
vật này gọi là thức ăn thừa.

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực cứng.

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực [gồm có] cơm, súp, bánh, cá, thịt. 
[nghĩ rằng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăiT, rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
nuôt xuồng thì phạm tội Pãcittiya.

Không phải thức ăn thừa, nhận biết không phải là thức ăn thừa, vi nhai 
hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pãcỉttiya. Không 
phải thức ăn thừa, có sự hoài nghi, vi nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật 
thực mềm thì phạm tội Pãcỉttiya. Không phải thức ăn thừa, [lầm] tưởng là 
thức ăn thừa, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
Pãciítiya,

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội Dukkata,

Thức ăn thừa, [lầm] tưởng không phải là thức ăn thừa thì phạm tội Dukkaịa. 
Thức ăn thừa, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thức ăn thừa, nhận biết là 
thức ăn thừa thì vô tội.

Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi thọ thực, sau khi bảo làm thành thức 
ăn thừa vị [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 角n” rồi thọ lãnh, vi mang theo vì nhu cầu của vi 
khác rồi đi, vị thọ thực phần còn thừa của vi bị bệnh, vi thọ dụng vật dùng đến 
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hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời khi có duyên cớ/ vị bị 
điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhất về việc ngăn [vật thực] là thứ năm.
—ooOoo—

6.4.6. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VÈ NGĂN [VẬT THỰC]
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, có hai vi Tỳ-khưu đang đi đường xa 
đến thành Sāvatthi, ở trong xứ Kosala. Một vi Tỳ-khưu hành xử sai nguyên tắc. 
Vị Tỳ-khưu thứ nhì đã nói với vị Tỳ-khưu kia điều này:

一 Này Đại dức, chớ làm như thế. Điều này không được phép.
Vị kia đã kết oan trái với vi ấy. Sau đó, các vị Tỳ-khiru ấy đã đi đến thành 

Sāvatthi.
Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthi có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của 

phường hội nọ. Vị Tỳ-khưu thứ nhì thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng 
thêm]. Còn vị Tỳ-khưu kết oan trái, sau khi đi đến nhà thân quyến đã cầm lấy đồ 
ăn, rồi đi đến gặp vị Tỳ-khiru ấy, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này Đại dức, hãy thọ thực.
-Này Đại đức, thôi đi. Tôi đã đầy.
一 Này Đại đức, đồ ăn ngon lắm. Hãy thọ thực.
Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy trong lúc bi vi Tỳ-khưu kia nài ép nên đã thọ thực đồ 

ăn ây. Vị Tỳ-khưu két oan trái đã nói với vị Tỳ-khiru ây điêu này:
一 Này Đại đức, ngay cả ngươi vẫn nghĩ rằng ta cần được nhắc nhở, trong 

khi ngươi đã thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] lại thọ thực thức 
ăn không phải là đo còn thừa.

—Này Đại đức, sao lại không chỉ bảo?
一 Này Đại đức, sao lại không hỏi?
2. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu 

ít ham muốn, ...(nt)... các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao vi Tỳ- 
khưu lại yêu cầu vi Tỳ-khưu đã thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] 
nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa?" ・..(nt).

-Này Tỳ-khmi, nghe nói ngươi yêu cầu vị Tỳ-khưu đã thọ thực xong và 
đã ngăn [vật thực dâng thêm] nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa, có 
đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

1 Khi có cơn khát, vị thọ dụng vật dùng hết đêm để chận đứng cơn khát; khi có bệnh sanh khởi, vị 
thọ dụng vật dùng trong bảy ngày hoặc vật dùng suốt đời để làm giảm nhẹ cơn bệnh thì vô tội (VinÂ. 
IV 831).
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)... Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại yêu cầu vị Tỳ-khưu đã thọ thực 

xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn 
thừa vậy? Này kẻ ro dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào có ỷ muôn bươi móc lôi lâm, trong khỉ biêt rõ vị Tỳ-khưu 
đã thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] vẫn yêu cầu nhận lãnh vật 
thực cứng, hoặc vật thực mem không phải là thức ăn thừa [nói rang]: 'Này Tỳ- 
khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn đi"; khi vi kia đã ăn thỉ phạm tội Pâcỉttiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu: Là vi Tỳ-khưu khác.
Thọ thực xong nghĩa là bát cứ loại vật thực nào thuộc vê năm loại vật thực 

đã được ăn? dầu chỉ với [một chút ở] đầu cọng cỏ kusa.
Đã ngăn [vật thực dâng thêm] nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật thực 

được ghi nhận, [thí chủ] đứng trong tầm tay [lm25] dâng lên [vật thực], và sự 
từ chối được ghi nhận.

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa được 
thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được thực hiện, 
[việc dâng] đã được thực hiện ở ngoài tam tay, được thực hiện bởi vị chưa thọ 
thực xong, được thực hiện bởi vi đã thọ thực xong đã ngăn [vật thực dâng thêm] 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: "Tất cả chừng này là đủ rồf\ không 
phải là thức ăn thừa của vị bi bệnh; vật này gọi là không phải thức ăn thừa.

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực cứng.

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực [gồm có] cơm, súp, bánh, cá, thịt.
Yêu cầu nhận lãnh [nói rằng]: "Đại đức thích chừng nào hãy lấy chừng ấy.”
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 

vi kia thông báo.
Có ý muốn bươi móc lỗi lầm [nghĩ rằng]: “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?5 Vị mang lại 
thì phạm tội Dukkata. Với lời nói của vị ấy, [vi kia nghi rằng]: "Ta sẽ nhai, ta 
sẽ ăn,9 rồi thọ lãnh thì [vi ấy] phạm tội Dukkata. Mỗi l^ì [vi kia] nuốt xuống thì 
[vị áy] phạm tội Pãcỉttỉya.

về vị đã ngăn [vật thực dâng thêm], nhận biết là đã ngăn [vật thực dâng 
thêm], vị yêu cau nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mem không phải là 
thức ăn thừa thì phạm tội Pãcittiya. Vê vị đã ngăn [vật thực dâng thêm], có sự 
hoài nghi, vi yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mềm không phải 
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là thức ăn thừa thì phạm tội Dukkata. về vị đã ngăn [vật thực dâng thêm], [lầm] 
tưởng là chưa nẹăn [vật thực dâng thêm], vị yêu cau nhận lãnh vật thực cứng, 
hoặc vật thực mem không phải là thức ăn thừa thì vô tội.

Vi mang lại vật dùng đên hét đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suôt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Với lời nói của vị ấy, [vi kia nghĩ 
rằng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăny rồi thọ lãnh thì [vi ấy] phạm tội Dukkata. Mỗi làn 
[vị kia] nuốt xuống thì [vị ấy] phạm tội Dukkata.

Vê vi chưa ngăn [vật thực dâng thêm], [lâm] tưởng là đã ngăn [vật thực 
dâng thêm] thì phạm tội Dukkata. về vị chưa ngăn [vật thực dâng thêm], có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. về vị chưa ngăn [vật thực dâng thêm], nhận 
biết là chưa ngăn [vật thực dâng thêm] thì vô tội.

Vi sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho; sau khi bảo làm thành thức 
ăn thừa rồi cho [nói rằng]: "Hãy thọ thựcy； vị cho [nói rằng]: "Hãy đi [và] mang 
theo vì nhu cầu của vi khác"; vi cho phần còn thừa của vi bi bệnh; vi cho vật 
dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời [nói rằng]: "Hãy 
thọ dụng khi có duyên c&"; vi bị điên; vị vi phạm đâu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhì về ngăn [vật thực] là thứ sáu.
—ooOoo—

6.4.7. ĐIỀU HỌC VÈ VẬT THỰC SÁI GIỜ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cho các vị ấy 
tắm, đã cho xức dầu, đã mời ăn, rồi đã dâng vật thực cứng. Các Tỳ-khưu nhóm 
Mười Bảy Sư sau khi nhận lấy vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư điều này:

一 Này các Đại đức, có đây, các vi hãy nhai vật thực cứng đi.
一 Này các Đại đức, vật thực cứng đã được các ngươi nhận từ đâu vậy?
Các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu 

nhóm Lục Sư.
-Này các Đại đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào lúc sái thời?
一 Này các Đại đức, đúng vậy.
Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vi sao các 

Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thòi?”
2. Sau đó5 các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ- 

khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muốn,…(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khiru nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào 
lúc sai thòi?” ...(nt).
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一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời, 
có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào 

lúc sái thời vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)…Và này các Tỳ-khưu9 các ngươi nên phổ biến 
điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mềm vào lúc sải 
thời thì phạm tội Pãcỉttiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông [ngày 

hôm sau].
Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 

dùng trong bảy ngày và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực cứng.
Vật thực mem nghĩa là năm loại vật thực [gôm có] cơm, súp, bánh, cá, thịt. 

Vi [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn,, rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
nuốt xuống thì phạm tội Pãcittiya.

Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pãcittỉya. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vi 
nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pãcỉttiya, Vào lúc 
sái thời, [lầm] tưởng là lúc đúng thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật 
thực mềm thì phạm tội Pãcittiya.

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy nệày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Mỗi lân nuôt xuống thì phạm 
tội Dukkata.

Vào lúc đúng thời, [lầm] tưởng là lúc sái thời thì phạm tội Dukkata. Vào lúc 
đúng thời, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vào lúc đúng thời, nhận biết la 11K đung thơi thi vo tại. ' ' ụ '

Vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vị vi phạm đau tiên thì vô tội.

Điều học về vật thực sái giờ là thứ bảy.
—ooOoo—

6.4.8. ĐIÊU HỌC VÈ TÍCH TRỮ [VẬT THỰC]
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, thây tê độ của Đại đức Ananda là Đại 
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đức Velatthasīsa cư ngụ ở trong rừng. Vị ây sau khi đi khát thực đã đem vê tu 
viện phần cơm không bi dính thức ăn rồi đem phơi khô và để riêng. Khi có nhu 
câu vê thực phàm, vi ây ngâm đi ngâm lại với nước roi thọ dụng; năm ba bữa 
vi ấy mới đi vào làng để khất thực.

Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Velatthasīsa điêu này:
一 Này Đại đức, vì sao năm ba bữa Đại đức mới đi vào làng để khất thực?
2. Khi ấy, Đại đức Velatthasīsa đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu.
—Này Đại đức, có phải Đại đức thọ dụng vật thực đã được tích trữ?
一 Này các Đại đức? đúng vậy.
Các Tỳ-khưu ít ham muôn,…(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: “Vi sao Đại đức Velatthasīsa lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ?” ...(nt).
一 Này Velatthasīsa, nghe nói ngươi thọ dụng vật thực đã được tích trữ, có 

đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)... Này Velatthasīsa, vì sao ngươi lại thọ dụng vật thực đã được tích 

trữ vậy? Này Velatthasīsa, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mềm đã được 
tích trữ thì phạm tội Pâcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào …(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là "vi Tỳ-khưu^, được đề cập trong ý nghĩa này. 
Đã được tích trữ nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay qua ngày kế tiếp.
Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 

dùng trong bảy ngày và vật dùng suôt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng.
Vật thực mem nghĩa là năm loại vật thực [gôm có] cơm, súp, bánh, cá, thịt. 

Vị [nghĩ rằng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ 負n" rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
nuôi xuông thì phạm tội Pãcittỉya,

Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ, vị nhai hoặc ăn vật 
thực cứng, hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pãcittiya. Vật đã được tích trữ, có 
Sự hoài nghi, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mem thì phạm tội 
Pãcittiya. Vật đã được tích trữ, [lầm] tưởng không phải là vật đã được tích trữ, 
vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội Dukkata.
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Không phải là vật đã được tích trữ, [lầm] tưởng là vật đã được tích trữ thì 
phạm tội Dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết không phải là vật đã 
được tích trữ thì vô tội.

Vị cát giữ vật dùng đên hét ngọ roi thọ dụng cho đên hét ngọ, vi cát giữ vật 
dùng đến hết đêm rồi thọ dụng trong đêm, vị cất giữ vật dùng trong bảy ngày 
rồi thọ dụng trong bảy ngày, vị thọ dụng vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về tích trữ [vật thực] là thứ tám.
—ooOoo—

6.4.9. ĐIỀU HỌC VẬT THỰC THƯỢNG HẠNG
L Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại yêu 
cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng? Khi 
được đầy đủ ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?" Các Tỳ- 
khiru đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu 
ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các 
Tỳ-khiru nhóm Lục Sư lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu 
cua bản thân rồi thọ dqng?' ...(nt).

—Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi yêu cầu các loại vật thực thượng 
hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)…Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại yêu câu các loại vật thực 

thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng vậy? Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và 
này các Tỳ-khưu, các ngươi nên pho biến điều học này như vay:

"Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, 
đường mỉa, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vi Tỳ-khưu nào yêu cau các loại vật 
thực thượng hạng như the cho nhu cau của bản thân roi thọ dụng thì phạm tội 
Pãcỉttỉyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
2. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ-khưu bị bệnh. Các Tỳ-khiru thăm hỏi bệnh 

tình đã nói với các Tỳ-khiru bi bệnh điều này:
一 Này các Đại dức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận 

tiện không?
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一 Này các Đại đức, trước đây, chúng tôi yêu cầu các loại vật thực thượng 
hạng cho nhu câu của bản thân roi thọ dụng, nhờ thê chúng tôi được thoải mái. 
Giờ đây, [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn đã cấm đoán”, trong lúc ngần ngại, chúng 
tôi đã không yêu câu, vì thế không được thoải mái.

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-khmi rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh được yêu cầu các loại 
vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật ong, 
đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vỉ Tỳ-khưu nào không bỉ bệnh mà yêu 
cầu các loại vật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản thân rồi thọ 
dụng thì phạm tội Pâcỉttỉyay

3. Các loại vật thực thượng hạng: Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, 
hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các loài 
thú nào có thịt được phép [thọ thựcj.2 Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính các loài 
thú ấy. Dầu ăn nghĩa là dầu mè9 dẫu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu cây 
eranda, dầu từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. Đường mía nghĩa 
là được sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển trong nước được đề cập 
đến. Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép [thọ dụng]. Sữa 
tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ 
loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép [thọ dụng]. Sữa 
đông nghĩa là sữa đông của các loài thú ấy.

2 Thịt của mười loài thú, vị Tỳ-khưu không được phép thọ thực được đề cập ở Mahāvagga (Đại phẩm) 
gồm có: Thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt gau, thịt chó SÓI 
(TTTDPGVN, tạp 11, tr. 283-87; TTPV, tạp 5, Mv. II, chương VI, tr. 37-42)/

Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vị Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Các loại vật thưc thượng hạng như thế: Các loại vật thực thượng hạng 

có hình thức như thê.
Không bi bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có các loại vật 

thực thượng hạng.
Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có các loại vật thực 

thượng hạng.
Vị không bị bệnh mà yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến hành 

thì phạm tội Dukkata. [Nghĩ rằng]: "Vói sự đạt được, ta sẽ thọ dung" rồi thọ 
lãnh thì phạm tội Dukkata. Môi lân nuôt xuông thì phạm tội Pãcittiya.

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội Pãcittiya. 
Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
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nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội Pãcỉttỉya. Không bị bệnh, [lầm] 
tưởng là bi bệnh, vi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cau của bản 
thân rồi thọ dụng thì phạm tội Pãcỉttiya.

Bị bệnh, [lầm] tưởng là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. Bi bệnh, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.

Vị bị bệnh, sau khi bị bệnh roi yêu câu thì hét bệnh và thọ dụng, vị thọ dụng 
phần còn lại của vị bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh 
càu, vì nhu cau của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vật thực thượng hạng là thứ chín.
—ooOoo—

6.4.10. ĐIỀU HỌC VÈ TĂM XỈA RĂNG
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahâvana, giảng 

đường Kūtāgāra. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ cư ngụ ở nghĩa địa, là vị 
chuyên sử dụng vật đã bị quăng bỏ. Vị ấy khi được dân chúng bo thí lại không 
muôn thọ lãnh. Vị ây tự mình nhặt lây các vật cúng vong ở trong nghĩa địa, ở 
gốc cây, ở ngưỡng cửa rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Tại sao vị Tỳ-khưu này lại tự mình nhặt lấy các vật cúng vong của chúng 
tôi rồi thọ dụng? Vị Tỳ-khưu này cứng cáp vạm vỡ, chúng tôi nghĩ là có ăn thịt 
người?,, Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn,…(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vì sao vị Tỳ-khưu lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng?,, ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, 
có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào 

miệng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin,…(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên pho biến điều học 
này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào đưa thức ăn chưa được bổ thỉ vào miệng thì phạm tội 
Pãcỉttỉyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
2. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ngân ngại vê nước và tăm xỉa răng. Các vị 

đã trình sự việc ây len đức The Tôn. Khi ây, đức Thê Tôn nhân ly do ây, nhân 
sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tự mình câm lây nước và tăm xỉa răng roi 
thọ dụng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
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"Vị Tỳ-khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, ngoại trừ nước 
và tăm xỉa răng thì phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Chưa được bố thí nghĩa là chưa thọ lãnh được đề cập đến.
Đã được bố thí nghĩa là trong khi cho [vật thí] bằng thân, hoặc bằng vật 

dính liền với thân, hoặc bằng cách buông ra, [thí chủ] đứng trong tầm tay 
[lm25], vị nhận lãnh băng thân hoặc băng vật được găn liên với thân; điêu này 
gọi là đã được bố thí.

Thức ăn nghĩa là ngoại trừ nước và tăm xỉa răng, bất cứ vật gì được nuốt r #
vào, vật ây gọi là thức ăn.

Ngoại trừ nước và tăm xỉa răng: Trừ ra nước và tăm xỉa răng. Vị [nghĩ 
rằng]: "Ta sẽ nhai, ta sẽ 負n" rồi cầm lấy thì phạm tội Dukkata, Mỗi lần nuốt 
xuống thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa 
được bố thí vào miệng thì phạm tội Pãcỉttỉya. ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 
Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghi, vi đưa thức ăn chưa được bo thí vào miệng 
thì phạm tội Pãcittỉya, ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. Chưa được thọ lãnh, 
[lầm] tưởng là đã được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng thì 
phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ nước và tăm xỉa răng.

Đã được thọ lãnh, [lầm] tưởng là chưa được thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. 
Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Đã được thọ lãnh, nhận 
biết là đã được thọ lãnh thì vô tội.

Trường hợp nước và tăm xỉa răng, vị tự mình nhặt lấy rồi thọ dụng bốn loại 
vật dơ có tính quan trọng3 khi có duyên cớ và không có người làm cho đúng 
phép, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

3 Bốn loại vật dơ có tính quan trọng {cattāri mahãvikatãnĩ) là: Phân (gūtham), nước tiểu (muttāni), tro 
(chārikam) và đất sét (jnattikam), được sử dụng trong trương hợp bị rắn can (TTTDPGVN, tập 11, tr. 
272; TTPV, tập 5, Mv. II, chương VI,tr. 17)/ *

Điều học về tăm xỉa răng là thử mười. 
Phẩm Vật thực là thứ tư.

—ooOoo—

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
Vật thực [ở phước xá], vật thực chung nhóm, [thọ thực] nơi khác, bánh 

ngọt, và hai chuyện ngăn [vật thực] đã được đề cập, vào lúc sái thời, vật được 
tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, ây là mười điêu.

—ooOoo—
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6.5. PHẨM ĐẠO Sĩ LÕA THẺ

6.5.1. ĐIỀU HỌC VÈ ĐẠO sĩ LÕA THẺ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 

đường Kūtāgāra. Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hội chúng. 
Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

-Này Ānanda, như thế thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật 
thực thừa.

一 Bạch Ngài, xin vâng.
Nghe theo lời đức Thế Tôn, Đại đức Ānanda đã bảo những người dùng vật 

thực thừa ngồi xuống theo thứ tự, rồi trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt, 
đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt [mà] nghĩ rằng một cái. 
Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này:

一 Vi Sa-môn ấy là tình nhân của cô.
一 Vị Sa-môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh 

ngọt [mà] nghĩ rằng một cái.
Đên lân thứ nhi, ...(nt)..・ Đên lân thứ ba, Đại đức Ananda trong lúc cho môi 

người một cái bánh ngọt, đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái bánh ngọt 
[nhưng] nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du 
SĨ ngoại đạo ây điêu này:

一 Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.
一 Vị Sa-môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh 

ngọt nghĩ rằng một cái.
"Tinh nhân! Không phải là tình nhân!99 Các cô ấy đã cãi vã nhau.
2. Có đạo sĩ lõa thể nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm. Có vị Tỳ-khmi 

nọ, sau khi nghiền cơm với nhiều bơ lỏng, rồi đã cho người đạo sĩ lõa thể ấy 
một khối cơm lớn. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thể ấy đã cầm lấy khối cơm ấy, rồi 
ra đi. Một đạo sĩ lõa the khác đã nói với người đạo sĩ lõa the ấy điều này:

-Này huynh đệ, từ đâu ngươi đã có được khôi cơm vậy?
一 Này huynh đệ, đã có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu 

trọc, tức là Sa-môn Gotama ấy.
Các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những người đạo sĩ 

lõa thể ấy. Sau đó, các nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
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đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các 
nam cư sĩ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, những tu sĩ ngoại đạo này có ý muốn bôi nhọ đức Phật, có ý 
muốn bôi nhọ giáo pháp, có ý muốn bôi nhọ hội chúng. Bạch Ngài, tốt thay! 
Các ngài Đại đức không nên tự tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo.

Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn 
khởi cho các nam cư sĩ ấy bằng bài pháp thoại. Sau đó, các nam cư sĩ ấy khi đã 
được đức Thê Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm phân khởi băng 
bài pháp thoại đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiêu quanh, roi ra đi.

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu, 
rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:

- Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy đinh điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, ...(nt)..・ nhằm sự 
tôn tại của Chánh pháp và nhăm sự hô trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào tự tay cho vật thực cứng, hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lõa 
thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội Pâcỉttiyay

4. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vi Ty-khuu" được đề cập trong ý nghĩa này. 
Đạo sĩ lõa thể nghĩa là bất cứ người lõa thể nào thành tựu pháp du sĩ.
Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ, trừ 

ra Tỳ-khưu và Sa-di.
Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bát cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ, trừ 

ra Tỳ-khưu-ni9 vi Ni tu tập sự và Sa-di-ni.
Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng; phần 

còn lại gọi là vật thực cứng.
Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực [gồm có]: Cơm, súp, bánh, cá, thịt.
Cho: Vị cho bằng thân, hoặc bằng vật được gắn liền với thân, hoặc bằng 

cách buông ra thì phạm tội Pãcittiya.
Tu sĩ ngoại đạo, nhận biết là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực cứng, 

hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pâcittiya. Tu sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, vị 
tự tay cho vật thực cứng, hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pãcỉttiya. Tu sĩ ngoại 
đạo, [lam] tưởng không phải là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực cứng, hoặc 
vật thực mềm thì phạm tội Pãcỉttiya.

Vị cho nước và tăm xỉa răng thì phạm tội Dukkata. Không phải là tu sĩ 
ngoại dạo, [lầm] tưởng là tu sĩ ngoại đạo thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
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tu SĨ ngoại đạo, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là tu sĩ ngoại 
đạo, nhận biết không phải là tu sĩ ngoại đạo thì vô tội.

Vị bảo [người khác] cho và không [tự mình] cho, vị cho sau khi đã để gần 
bên, vi cho vật thoa bên ngoài, vi bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về đạo sĩ lõa thể là thứ nhất
—00O00-

6.5.2. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC ĐUỔI ĐI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức ưpananda, con trai dòng 
Sakyā, đã nói với vị Tỳ-khưu là đệ tử của người anh điều này:

-Này Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực.
Sau khi không bảo [thí chủ] bố thí cho vị ấy, rồi đã đuổi đi [nói rằng]:
-Này Đại dức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi, ta không được 

thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình, ta còn có sự an lạc.
Khi ấy, thời giờ đã cận, vị Tỳ-khưu ấy đã không thể đi khất thực. Khi đi 

trở vê, vị ây đã không có được phân phân chia vê vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ.
2. Sau đó, vi Tỳ-khưu ấy đã đi đến tu viện và đã kể lại sự việc ấy cho các 

Tỳ-khxru. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā, nói với vi Tỳ-khưu 
rằng: 'Này Đại dức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực', sau khi 
không bảo [thí chủ] bố thí cho vị ấy, rồi lại đuổi di?" ...(nt).

一 Này upananda, nghe nói ngươi nói với vị Tỳ-khưu rằng: "Này Đại dức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực”, sau khi không bảo [thí chủ] bố 
thí cho vị ây, roi đuôi đi, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi nói với vị Tỳ-khưu rằng: "Này Đại 

đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất 中ỊTC”, sau khi không bảo [thí chủ] 
bố thí cho vị ấy, rồi lại đuổi đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khiru, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào nói với vi Tỳ-khưu như vây: 'Này Đại dức, hãy đên. Chủng 
ta sẽ đi vào làng hoặc thỉ trấn để khất thực: sau khi bảo [thí chủ] bố thỉ hoặc 

/ ỉ l -í Ả -t r r 、không bảo [thỉ chủ] bô thí cho vi âyf roi đuôi đi [nói răng]: 'Này Đại dức, hãy 
đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi, ta không được thoải mái. Nói chuyện 
hoặc ngồi moi một mình, ta còn có sự an lạc.' Sau khỉ thực hiện chỉ nguyên 
nhân ấy, không điều nào khác thì phạm tội Pãcỉttiyay
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3. Vị nào: Là bất cứ vị nào …(nt)・

Tỳ-khưu: ・・・(nt)…Vi này là "vj Ty-khuu^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu: Là vi Tỳ-khưu khác.
Này Đại đức, hãy đến. [Chúng ta sẽ đi vào] làng hoặc thi trấn: Làng, thị 

trấn, thành phố, làng luôn cả thị trấn.
Sau khi bảo [thí chủ] bố thí cho vi ấy: Sau khi bảo [thí chủ] bố thí súp, 

hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mem.
Sau khi không bảo [thí chủ] bố thí: Sau khi không bảo [thí chủ] bố thí bất 

cứ vật gì.
Đuổi đi: Vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý đinh ngồi ở chỗ kín 

đáo, có ý định hành xử sai nguyên tăc với người nữ roi nói như vây: "Này Đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi, ta không được thoải mái. Nói 
chuyện hoặc ngồi mỗi một mình, ta còn có sự an Iqc", rồi đuổi đi thì phạm tội 
Dukkata. Khi [vị kia] đang lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, [vị đuổi đi] phạm 
tội Dukkata. Khi [vị kia] đã lìa khỏi, [vị đuổi đi] phạm tội Pãcittỉya.

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác: Không L • 7 9 a
phải bát cứ nguyên nhân nào khác đê đuôi đi.

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vi đuổi đi thì phạm 
tội Pâcỉttiỵa. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đuổi đi thì phạm tội 
Pãcỉttỉya. Vị đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vi đuổi đi 
thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Vị đưa ra lời ám chỉ vê tật xâu [của vị kia] thì phạm tội Dukkata. Vị đuôi đi 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu 
[của người chưa tu lên bậc trên] thì phạm tội Dukkata,

Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata.

Vị đuổi đi [nói rằng]: "Cả hai đi chung sẽ không có vật thúc", sau khi nhìn 
thấy vật có giá trị cao [nghĩ rằng]: ấy sẽ sanh khởi tâm tham" rồi đuổi đi, 
sau khi nhìn thây người nữ [nghĩ răng]: ây sẽ sanh khởi sự không phân
chấn,, rồi đuổi đi, vị đuổi đi [nói rằng]: "Hãy mang về cháo, hoặc bữa ăn, hoặc 
vật thực cứng, hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh, hoặc cho vị ở lại, hoặc cho 
vị canh giữ tu viện,\ không có ý định hành xử sai nguyên tác, vị đuôi đi khi có 
việc cần phải làm, vi bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc đuổi đi là thứ nhì.
—ooOoo—
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6.5.3. ĐIỀU HỌC VỀ CHỈ có CẶP vợ CHỒNG
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức ưpananda, con trai dòng 
Sakyā, sau khi đi đên nhà của người bạn đã ngôi trong phòng ngủ với vợ của 
người ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp Đại đức Upananda, con trai 
dòng Sakyā, sau khi đên đã đảnh lê Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā, 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói 
với người vợ điều này:

一 Hãy dâng đồ khất thực đến ngài Đại đức.
Khi ây, người đàn bà ây đã dâng đô khát thực đên Đại đức upananda, con 

trai dòng Sakyā. Sau đó, người đàn ông ấy đã nói với Đại đức upananda, con 
trai dòng Sakyā điều này:

—Thưa ngài, xin hãy di, bởi vì đô khát thực đã được dâng đên ngài Đại đức.
Khi ây, người đàn bà ây biêt được răng: "Người đàn ông này đã bi ám ảnh 

[bởi dục],^ nên đã nói với Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā điều này:
一 Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.

r > r r y

Đên lân thứ nhì, người đàn ông ây ...(nt)..・ Đên lân thứ ba, người đàn ông 
ấy đã nói với Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā điều này:

一 Thưa ngài, xin hãy đi, bởi vì đô khát thực đã được dâng đên ngài Đại đức.
Đen lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với Đại đức Upananda, con trai dòng 

Sakyā điều này:
一 Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.
2. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi ra ngoài và phàn nàn với các Tỳ-khưu 

rằng: "Thua các ngài, ngài Đại đức upananda này đã ngồi trong phòng ngủ với 
vợ của tôi. Vị ấy khi được tôi mời đi lại không chịu đi. Chúng tôi có nhiều phận 
sự, có nhiều công việc phải ISm.”

Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ・..(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā, sau khi đi vào gia đình 
chỉ có cặp vợ chông lại ngôi xu6ng?" ...(nt)・

一 Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chong, roi ngoi xuồng, co đung không vạy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 

chồng lại ngồi xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ 
biên điêu học này như vây:
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\ Ạ 、
‘的 Tỳ-khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chông, roi ngôi 

xuống thì phạm tội Pãcỉttỉyay
3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・
Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vi này là "vi Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Gia đình chỉ có cặp vợ chồng nghĩa là chỉ có người đàn bà và người đàn 

ông. Cả hai chưa đi ra, cả hai chưa đoạn lìa ái dục.
Sau khi đi vào: Sau khi đi vào bên trong.
Ngòi xu6ng: Trong ngôi nhà lớn, vi đi qua khỏi khung cửa lớn một tàm tay 

[lm25]9 roi ngôi xuồng thì phạm tội Pâcỉttiya. Trong ngôi nhà nhỏ, vị vượt qua 
khỏi trung tâm của nhà, rồi ngồi xuống thì phạm tội Pâcittỉya,

Trong phòng ngủ, nhận biết là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chồng, rồi ngồi xuống thì phạm tội Pãcỉttỉya. Trong phòng ngủ, có sự hoài nghi, 
vi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng, rồi ngồi xuống thì phạm tội Pãcittiya. 
Trong phòng ngủ, [lầm] tưởng không phải là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ 
có cặp vợ chồng, roi ngồi xuống thì phạm tội Pãcỉttiya.

A

Không phải là phòng ngủ, [lâm] tưởng là phòng ngủ thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là phbng ngủ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
phòng ngủ, nhận biêt không phải là phòng ngủ thì vô tội.

Trong ngôi nhà lớn, vi không đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay, rồi ngồi 
xuông, trong ngôi nhà nhỏ, vị không vượt qua khỏi trung tâm của nhà, roi ngôi 
xuống, có vị Tỳ-khưu thứ nhì, cả hai [vợ chông] đã đi ra khỏi, cả hai đã đoạn lìa 
ái dục? không phải ở trong phòng ngủ, vị bi điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về chỉ có cặp vợ chồng là thứ ba.
—ooOoo—

6.5.4. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VÈ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức upananda, con trai dòng 
Sakyā, sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín dáo, được che khuất. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: "Vi sao ngài Đại đức upananda lại cùng với vợ tôi ngồi 
xuống ở chỗ ngoi kín đáo, được che khuất?”

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao Đại đức Ưpananda, con trai dòng Sakyā lại cùng với người nữ 
ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?" ...(nt).

—Này upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuât, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ ngồi xuống ở 

chỗ ngồi kín đáo, được che khuất vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được 
che khuất thì phạm tội Pâcỉttiyay

3・ Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu:…(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 

không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho đến bà lão.
Với: Cùng chung.

,Kín đáo nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với 
mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng 
mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai nghĩa là không thể nghe lời 
nói [với giọng] bình thường.

Được che khuât nghĩa là chô ngôi được che khuât bởi bức tường, bởi cánh 
cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc 
bởi bất cứ vật gì.

Ngoi: Khi người nữ đang ngôi, vi Tỳ-khưu ngôi gân hoặc năm gân thì phạm 
tội Pãcittiya. Trong lúc vị Tỳ-khưu đang ngôi, người nữ ngôi gân hoặc năm gân 
thì phạm tội Pãcittỉya. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang nằm thì phạm 
tội Pãcittiya.

Là người nữ, nhận biêt là người nữ, vị ngôi xuồng ở chô ngôi kín đáo, được 
che khuất thì phạm tội Pãcỉttỉya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngồi xuống 
ở chô ngôi kín đáo, được che khuât thì phạm tội Pãcittiya. Là người nữ, [lâm] 
tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che 
khuất thì phạm tội Pãcittỉya.

Vi cùng với nữ dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngôi xuống ở chô ngôi kín đáo, được che khuâtthì phạm tội Dukkata.

Không phải là người nữ, [lâm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội.

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín dáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi xuống, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhất về ngồi nơi kín đáo là thứ tư.
—ooOoo—
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6.5.5. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VÈ NGÒI NƠI KÍN ĐÁO
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức upananda, con trai dòng 
Sakyā, sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy, một nam 
một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao ngài Đại đức upananda lại cùng với vợ tôi, một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín dao?^

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā lại cùng với người nữ? 
một nam một nữ ngoi ở nơi kín dao?  ...(nt).99

-Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi 
ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ, một nam một 

nữ ngôi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở nơi kín đảo thì 
phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa9 không phải ma nữ, 

không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 
nói xấu, là [lời nói] thô tục và không thô tục.

Vói: Cùng chung.
Một nam một nữ: Chỉ có vị Tỳ-khưu và người nữ.

,Kín đáo nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với 
mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bi che mắt lại, trong khi nhướng 
mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai nghĩa là không thể nghe lời 
nói [với giọng] bình thường.

Ngồi: Khi người nữ đang ngồi, vị Tỳ-khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì phạm 
tội Pãcittỉya. Trong lúc vi Tỳ-khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc nằm gần 
thì phạm tội Pãcỉttiya. Hoặc cả hai đang ngôi, hoặc cả hai đang năm thì phạm 
tội Pãcỉttỉya.

Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một 
nam một nữ thì phạm tội Pãcỉttỉya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vi ngồi xuống 
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ở chô ngôi kín đáo, một nam một nữ thì phạm tội Pãcittiya. Là người nữ, [lâm] 
tưởng không phải là người nữ, vi ngoi xuống ở chỗ ngoi kín đáo, một nam một 
nữ thì phạm tội Pãcittỉya.

Vị cùng với nữ dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một nam một nữ thì phạm tội 
Dukkata.

Không phải là người nữ, [lầm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata, 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội.

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngôi, không mong mỏi chô kín dáo, đang bận tâm chuyện khác roi ngôi xuồng, 
vị bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học thứ nhì về ngồi nơi kín đáo là thứ năm.
—ooOoo-

6.5.6. ĐIỀU HỌC VÈ ĐI THĂM VIÊNG
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của Đại đức Upananda, 
con trai dòng Sakyā, đã thỉnh mời Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā, với 
bữa trai phạn và cũng đã thỉnh mời các vị Tỳ-khưu khác với bữa trai phạn. Vào 
lúc bấy giờ, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā thường đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với những người 
ấy điều này:

一 Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn.
一 Thưa các ngài, xin hãy chờ đên khi ngài Đại đức upananda đên.
Đen lần thứ nhì, Đen lần thứ ba, các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với 

những người ấy điều này:
一 Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn trước khi thời giờ đi quá.
一 Thưa các ngài, chúng tôi đã làm bữa trai phạn vì nguyên nhân là ngài Đại 

đức upananda. Thưa các ngài, xin hãy chờ đen khi ngài Đại đức upananda đen.
2. Sau đó, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā, sau khi đi giao thiệp với 

các gia đình trước bữa ăn đã đi đen trễ. Các Tỳ-khưu đã không thọ thực được 
như ý. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā, khi đã được thỉnh mòi, 
khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa 負n?" ...(nt)・

一 Này Upananda, nghe nói ngươi khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai 
phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)... Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa 

trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào khỉ đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm 
viếng các gia đình trước bữa ăn thì phạm tội Pãcittiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của Tỳ-khưu upananda, con trai dòng 

Sakyā, đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng [dặn 
dò] rằng: "Nên trình cho ngài Đại đức Upananda thấy, rồi mới dâng đến hội 
chúng.^, Vào lúc bấy giờ, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đi vào làng 
để khất thực. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị Tỳ- 
khưu rằng:

一 Thưa các ngài, ngài Đại đức upananda ở đâu vậy?
一 Này các đạo hữu, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā này đã đi vào 

làng để khất thực.
一 Thưa các ngài, vật thực loại cứng này [được dặn dò rằng]: uNên trình cho 

ngài Đại đức Upananda thấy, rồi mới dâng đến hội chong.”
Các vi đã trình sự việc áy len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu9 như vậy thì sau khi thọ lãnh, các ngươi hãy để riêng ra 

cho đến khi Ưpananda trở về.
4. Khi ấy, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā [nghĩ rằng]: "Bức Thế 

Tôn đã cấm đi thăm viếng các gia đình trước bữa 負n” nên đã đi giao thiệp với 
các gia đình sau bữa ăn, rồi về lại trong ngày. Món vật thực cứng đã bi bỏ đi. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vi sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā lại đi thăm viếng các gia đình 
sau bữa 負n?” ...(nt).

一 Này Ưpananda, nghe nói ngươi đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn, có 
đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn 

vậy? Này kẻ ro dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

“ Vỉ Tỳ-khưu nào khi đã được thỉnh mời, khỉ đã có bữa trai phạn còn đi thăm 
viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pâcỉttiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
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5. Vào lúc bây giờ, nhăm thời hạn dâng y, các Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại 
không đi giao thiệp với các gia đình. Y được phát sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự 
việc áy len đức The Ton. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi giao thiệp với các gia đình trong thời 
hạn dâng y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vỉ Tỷ-khưu nào khỉ đã được thỉnh mời, khỉ đã có bữa trai phạn còn đi thăm 
viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pācittiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trong thời hạn dâng y. Đây 
là duyên cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
6. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu làm công việc may y, và có nhu càu về 

kim, chỉ, dao nhỏ. Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các 
gia đình. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

-Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi giao thiệp với các gia đình trong lúc 
may y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khiru nào khỉ đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm 
viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pãciítiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trong thời hạn dâng yf trong 
lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấyy

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
7. Vào lúc bay giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm. 

Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khmi, Ta cho phép [vị Tỳ-khxru] có sự thông báo đến vi Tỳ- 
khưu hiện diện được đi giao thiệp với các gia đình. Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào khỉ đã được thỉnh mời, khỉ đã có bữa trai phạn, chưa có 
sự thông báo đen vỉ Tỳ-khiru hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa 
ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pãcittỉỵa, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp ấy là: Trong thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên 
cớ trong trường hợp ấy y

r

8. Vi nào: Là bát cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vi này là "vị Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Đã được thỉnh mòi nghĩa là đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực nào 

thuộc vê năm loại vật thực.
Có bữa trai phạn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì bữa trai phạn 

là với món đó.
Vi Tỳ-khưu hiện diện nghĩa là có thể có sự thông báo để đi vào [làng].
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Vị Tỳ-khưu không hiện diện nghĩa là không thể có sự thông báo để đi 
vào [làng].

Trước bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì còn chưa thọ thực 
món đó.

Sau bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì [món đó] đã được 
thọ thực, cho dầu vào lúc rạng đông.

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh.

Đi thăm viếng các gia đình: Vị đang bước vào khu vực lân cận ngôi nhà 
của người khác thì phạm tội Dukkata. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất thì 
phạm tội Dukkata. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhì thì phạm tội Pãcittiya.

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có nguyên cớ.
Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Kathỉna không được thành tựu thì 

tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng.
Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may.
Đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh mời, vị không thông báo đến 

vị Tỳ-khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa 
ăn thì phạm tội Pãcittiya. ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, có sự nghi 
ngờ, vị không thông báo đen vị Tỳ-khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia 
đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pãcỉttỉya, ngoại trừ có duyên 
cớ. Đã được thỉnh mời, [lam] tưởng là không được thỉnh mời, vi không thông 
báo đến vi Tỳ-khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc 
sau bữa ăn thì phạm tội Pãcỉttiya. ngoại trừ có duyên cớ.

Không được thỉnh mời, [lâm] tưởng là đã được thỉnh mời thì phạm tội 
Dukkata. Không được thỉnh mời, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không 
được thỉnh mời, nhận biết là không được thỉnh mời thì vô tội.

Khi có duyên cớ, sau khi thông báo đến vị Tỳ-khưu hiện diện rồi đi vào 
[làng], không có vị Tỳ-khưu hiện diện rồi đi vào [làng] không thông báo, đường 
đi ngang qua ngôi nhà của người khác, đường đi ngang qua khu vực lân cận 
ngôi nhà [của người khác], vi đi đến tu viện ở giữa làng, vị đi đến chỗ ngụ của 
các Tỳ-khưu-ni, vi đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, vị đi đến 
nhà thí thực, trong những lúc có sự co, vi bi điên, vị vi phạm đau tiên thì vô tội.

Điều học về đi thăm viếng là thứ sáu.
-00O00-

6.5.7. ĐIỀU HỌC VÈ VỊ MAHÃNÂMA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakyā, trong 

thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, Mahānāma dòng 
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Sakyā có dược phàm dôi dào. Khi ây, Mahānāma dòng Sakyā, đã đi đên gặp 
đức Thê Tôn, sau khi đên đã đảnh le đức The Ton roi ngôi xuong ơ một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Mahānāma dòng Sakyā đã nói với đức Thế Tôn 
điêu này:

一 Bạch Ngài, tôi muôn thỉnh câu hội chúng vê [việc dâng] dược phàm trong 
bốn tháng.

-Này Mahānāma, tót lăm, tót lăm! Này Mahānāma, như thê, ngươi hãy 
thỉnh câu hội chúng vê [việc dâng] dược phàm trong bôn tháng.

Các Tỳ-khưu ngần ngại không nhận lời. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chấp nhận sự thỉnh cầu về [việc dâng] vật 
dụng trong bốn tháng.

2. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu yêu cầu dược phẩm [số lượng] ít ỏi ở 
Mahānāma dòng Sakyā. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahānāma dòng 
Sakyā vân dôi dào. Đên lân thứ nhì, Mahānāma dòng Sakyā đã đi đên gặp đức 
The Ton, sau khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, Mahānāma dòng Sakyā đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, tôi muôn thỉnh câu hội chúng vê [việc dâng] dược phàm trong 
bốn tháng kế tiếp.

-Này Mahānāma, tốt lắm, tốt lắm! Này Mahānāma, như thế, ngươi hãy 
thỉnh câu hội chúng vê [việc dâng] dược phàm trong bôn tháng kê tiêp.

Các Tỳ-khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ...(nt).

r y .匕
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép châp nhận sự thỉnh câu tiêp tục.
3. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu yêu câu dược phàm [sô lượng] rát ít ỏi ở 

Mahānāma dòng Sakyā. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahānāma dòng 
Sakyā vẫn dồi dào. Đen lần thứ ba, Mahānāma dòng Sakyā đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngôi xuông một bên, Mahānāma dòng Sakyā đã nói với đức Thê Tôn điêu này:

一 Bạch Ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về [việc dâng] dược phẩm đến 
trọn đời.

-Này Mahānāma, tốt lắm, tốt lắm! Này Mahānāma, như thế ngươi hãy 
thỉnh cầu hội chúng về [việc dâng] dược phẩm đến trọn đời.

Các Tỳ-khưu ngân ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép châp nhận sự thỉnh câu vĩnh viên.
4. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư quấn y bê bối, trùm y luộm 

thuộm, không được chỉnh tê. Mahānāma dòng Sakyā là người phát biêu răng:
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-Thưa các ngài, tại sao các ngài lại quấn y bê bối, trùm y luộm thuộm, 
không được chỉnh tề? Chẳng phải vi xuất gia nên quấn y đàng hoàng, trùm y 
gọn gàng, có sự chỉnh te hay sao?

Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã kết oan trái với Mahānāma dòng Sakyā. Sau 
đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “C6 phương kế gì chúng ta 
CÓ thê làm cho Mahānāma dòng Sakyā bị xâu h6?" Khi áy, các Tỳ-khưu nhóm 
Lục Sư đã khởi ý điều này: "Này các Đại đức, hội chúng đã được Mahānāma 
dòng Sakyā thỉnh câu vê [việc dâng] dược phàm. Này các Đại đức, vậy chúng 
ta hãy yêu câu Mahānāma dòng Sakyā vê bơ lỏng di."

5. Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp Mahānāma dòng Sakyā, 
sau khi đên đã nói với Mahānāma dòng Sakyā điêu này:

一 Này đạo hữu, có nhu câu vê một chum1 bơ lỏng.

1 Chum (dona) là đơn vị đo thể tích, l dona = 4 ālhaka.Dc dễ hình dung, sức chứa của bình bát cỡ lớn 
là 1/2 ãịhaka, vậy số lượng bơ lỏng được yêu cầu là 8 lần bình bát cỡ lớn (ND).

一 Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại 
bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn.

Đen lần thứ nhì, ...(nt)... Đen lần thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói 
với Mahānāma dòng Sakyā điêu này:

-Này đạo hữu, có nhu cầu về một chum bơ lỏng.
一 Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại 

bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn.
一 Này đạo hữu, đạo hữu không chịu bố thí khi được yêu cầu, việc gì khiến 

đạo hữu nói lời thỉnh cầu khi không có ý định bố thí vậy?
6. Khi ấy, Mahānāma dòng Sakyā phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại 

sao khi được nói rằng: 'Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai', các Đại 
đức lại không chiu chờ dqi?" Các Tỳ-khưu đã nghe được Mahānāma dòng 
Sakyā phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ"khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư khi 
được Mahānāma dòng Sakyā nói rằng: 'Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến 
ngày mai' lại không chịu chờ dqi?" ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi khi được Mahānāma dòng Sakyā 
nói rằng: "Thua các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai,, lại không chịu chờ 
đợi, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)…Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi được Mahānāma dòng 

Sakyā nói rằng: “Thua các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai” lại không chiu 
chờ đợi vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
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những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)…Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu không bỉ bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu về [việc dâng] vật 
dụng trong bôn tháng, ngoại trừ có sự thỉnh câu tỉêp tục, ngoại trừ có sự thỉnh 
cau đen trọn đời. Nêu chấp nhận vượt quả hạn ấy thì phạm tội Pãcỉttiyay

7. Vi Tỳ-khiru không bi bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu về [việc dâng] 
vật dụng trong bốn tháng: Sự thỉnh cầu [để dâng vật dụng] cho trường hợp bị 
bệnh nên được chấp nhận.

Sự thỉnh câu tiêp tục cũng nên được châp nhận [nói răng]: "Khi nào tôi 
bi bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu cầu.”

Sự thỉnh cầu đến trọn đòi cũng nên được chấp nhận [nói rằng]: "Khi 
nào tôi bị bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu £u."

Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy: Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về dược 
phẩm, không có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về đêm, 
không có sự giới hạn về dược phẩm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về dược 
phàm và có sự giới hạn vê đêm. Có sự thỉnh câu không có sự giới hạn vê dược 
phẩm và không có sự giới hạn về đêm.

Có sự giới hạn về dược phẩm nghĩa là các dược phẩm được xét đến rồi 
[nói răng]: "Tôi nói lời thỉnh câu với chừng này dược phâm.,^

Có sự giới hạn về đêm nghĩa là các đêm được xét đến rồi [nói rằng]: "Tôi 
nói lời thỉnh cầu trong [thời hạn] chừng này 並m.”

Có sự giới hạn về dược phẩm và có sự giới hạn về đêm nghĩa là các dược 
phàm được xét đên và các đêm được xét đên roi [nói răng]: "Tôi nói lời thỉnh 
cầu với chừng này dược phẩm trong [thời hạn] chừng này dOm."

Không có sự giới hạn về dược phẩm và không có sự giói hạn về đêm 
nghĩa là các dược phàm không được xét đên và các đêm không được xét đên.

Khi có sự giới hạn về dược phẩm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh cầu, 
vị yêu cau các loại dược phẩm khác thì phạm tội Pãcỉttỉya. Khi có sự giới hạn 
về đêm, trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong các đêm khác thì 
phạm tội Pãcittiya. Khi có sự giới hạn vê sự thỉnh câu và có sự giới hạn vê đêm, 
trừ ra các dược phàm đã được thỉnh câu và trừ ra các đêm đã được thỉnh câu, 
vi yêu cầu các loại dược phẩm khác trong các đêm khác thì phạm tội Pãcittiya. 
Khi không có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và không có sự giới hạn về đêm thì 
VO tôi.

Khi không cân dùng dược phàm, vị yêu câu dược phàm thì phạm tội 
Pãcỉttỉya. Khi cần dùng dược phẩm này, vị yêu cầu dược phẩm khác thì phạm 
tội Pãcittiya.

Khi đã quá hạn ây, nhận biêt là đã quá hạn ây, vị yêu câu dược phàm thì 
phạm tội Pãcittỉya. Khi đã quá hạn ấy, có sự hoài nghi, vị yêu cầu dược phẩm
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thì phạm tội Pācittiya. Khi đã quá hạn áy, [lâm] tưởng là chưa quá hạn ay9 vị A Ă Ả A' . .yêu câu dược phàm thì phạm tội Pācittiya.
Khi chưa quá hạn áy, [lâm] tưởng là đã quá hạn áy thì phạm tội Dukkata. 

Khi chưa quá hạn ấy, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 
ấy, nhận biết là chưa quá hạn ấy thì vô tội.

8. Vị yêu câu các loại dược phàm đã được thỉnh câu, vị yêu câu trong [thời 
hạn] các đêm đã được thỉnh câu, sau khi nói rõ roi yêu câu: "Chúng tôi đã được 
quý vi thỉnh cầu các loại dược phẩm này, giờ chúng tôi có nhu cầu về dược 
phàm loại này và loại này \ sau khi nói rõ roi yêu câu: "[Thời hạn] các đêm 
chúng tôi được quý vi thỉnh cầu đã trôi qua, giờ chúng tôi có nhu cầu về dược 
phẩm", của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của 
vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bi diên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

9

Điều học về vi Mahānāma là thứ bảy.
—ooOoo-

6.5.8. ĐIỀU HỌC VÈ QUÂN ĐÔI ĐÔNG BINH
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của 

ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala cung với quân 
đội đi đánh trận. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem quân đội động binh.

Đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đang 
đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã cho người gọi đến, rồi đã nói điều này:

一 Thưa các ngài, vì sao các ngài lại đi đến nơi này?
一 Chúng tôi có ý muốn nhìn thấy Đại vương.
一 Thưa các ngài, việc gì lại nhìn trẫm đang say sưa chiến trận? Sao không 

chiêm ngưỡng đức Thế Tôn?
2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các Sa-môn Thích 

tử lại đi đên đê xem quân đội động binh? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con mà 
phải đi vào quân d0i."

Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi để xem quân đội động binh?,, ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đi để xem quân đội động binh, có 
đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-・..(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại đi đê xem quân đội động 

binh vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
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kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:

"Vị Tỳ-khim nào đi để xem quân đội động bỉnh thì phạm tội Pâcỉttỉyay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, có người cậu của vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh ở trong binh 

đội. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu ấy [nhắn rằng]: "Bởi vì cậu 
bị bệnh ở trong binh đội. Đại đức hãy đi đến. Cậu mong sự đi đến của Đại dức.” 
Khi ấy, vị Tỳ-khiru ấy đã khởi ý rằng: "Đức Thế Tôn đã quy định điều học cho 
các Tỳ-khưu rằng: 'Không được đi để xem quân đội động binh, và người cậu 
này của ta thì bị bệnh ở trong binh đội, vậy ta nên thực hành như the nào?'" Các 
VỊ đã trình sự việc ay lên đức The Ton. Khi ay, đức The Ton nhan ly do ay, nhan 
sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Ty-khxru rằng:

—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến binh đội khi có nhân duyên như thế. 
Và này các Tỳ-khưu? các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào đi để xem quân đội động binh thi phạm tội Pãcittỉya, ngoại 
trừ có nhân duyên như thế.”

4. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vị này là "vi Ty-khuu^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Động binh nghĩa là quân đội sau khi đi ra từ làng thì đóng trại hoặc là tiến tới.
Quân đội nghĩa là các tượng binh, các kỵ binh, các xa binh, các bộ binh. 

[Tượng binh] thì mười hai người đàn ông, một con voi. [Kỵ binh] thì ba người 
đàn ông, một con ngựa. [Xa binh] thì bốn người đàn ông, một chiếc xe. [Bộ 
binh] thì bốn người đàn ông có tên ở tay. Vi đi để xem thì phạm tội Dukkata. 
Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội Pãcittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của 
việc nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Ngoại trừ có nhân duyên như thế: Trừ ra có nhân duyên như thế.
Khi động binh, nhận biết là động binh, vi đi để xem thì phạm tội Pãcitíiya, 

ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, có sự hoài nghi, vị đi để xem 
thì phạm tội Pâcittiya. ngoại trừ có nhân duyên như the. Khi động binh, [lam] 
tưởng không phải là động binh, vị đi để xem thì phạm tội Pãcittiya. ngoại trừ 
có nhân duyên như the.

Vị đi để xem mỗi một [loại binh chủng] thì phạm tội Dukkata. Đứng ở nơi 
ấy nhìn thì phạm tội Dukkata. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, 
vị lại nhìn nữa thì phạm tội Dukkata,

6.2 Không phải là động binh, [lầm] tưởng là động binh thì phạm tội Dukkaịa. 
Không phải là động binh, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
động binh, nhận biết không phải là động binh thì vô tội.

2 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pâli (không có số 5), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiếu (BBT).
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Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, [việc động binh] di chuyển đến chỗ đứng 
hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nằm của vị Tỳ-khưu, vị nhìn thấy khi đi ngược chiều, 
có nhân duyên như thế, trong những lúc có sự co, vi bị điên, vị vi phạm đau tiên 
thì vô tội.

Điều học về quân đội động binh là thứ tám.
—ooOoo—

6.5.9. ĐIỀU HỌC VÈ TRÚ NGỤ NƠI BINH ĐÔI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, khi có công việc cần thiết, các Tỳ- 
khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến nơi binh đội, rồi trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại trú ngụ trong binh đội? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng tôi thu 
nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con mà phải 
sống trong binh d0i."

2. Các Tỳ"khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại trú ngụ trong binh đội hơn hai ba 
dem7,5 ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trú ngụ trong binh đội hơn hai ba 
đêm, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-…(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại trú ngụ trong binh đội 

hơn hai ba đêm vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên pho 
biến điều học này như vầy:

“Nêu có nhân duyên nào đó khiên vỉ Tỷ-khưu ây đi đên nơi binh đội, vỉ Tỳ- 
khiru ấy nên trủ ngụ trong bỉnh đội hai ba đêm; nếu vượt hơn số ấy thì phạm 
tội Pãcỉttỉyay

3. Nếu có nhân duyên nào đó khiến vi Tỳ-khưu ấy dỉ đến nơi binh đội: 
Nếu có duyên cớ, nếu có việc cần làm.

Vi Tỳ-khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm: Nên trú hai ba đêm.
Nếu vượt hơn số ấy: Khi mặt trời lặn vào ngày thứ tư, vi tru ngụ trong binh 

đội thì phạm tội Pãcittiya.
Khi hơn hai ba đêm, nhận biết là đã hơn, vi trú ngụ trong binh đội thì phạm 

tội Pãcỉttỉya. Khi hơn hai ba đêm, có sự hoài nghi, vi trú ngụ trong binh đội 
thì phạm tội Pãcittiya. Khi hơn hai ba đêm, [lầm] tưởng là còn kém, vị trú ngụ 
trong binh đội thì phạm tội Pãcỉttỉya.
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4・ Khi còn kém hai ba đêm, [lầm] tưởng là đã hơn thì phạm tội Dukkata. 
Khi còn kém hai ba đêm, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi còn kém 
hai ba đêm, nhận biết còn kém thì vô tội.

5. Vi trú ngụ hai ba đêm; vị trú ngụ còn kém hai ba đêm; sau khi trú ngụ hai 
đêm5 vào đêm thứ ba, sau khi đi ra khỏi trước rạnệ đông, rồi trú ngụ trở lại; vị 
bị bệnh rồi trú ngụ; vị trú ngụ vì có việc cần làm đoi với người bệnh; ở binh đội 
bị quân địch bao vây; vị bi cản trở bởi điều gì đó; trong những lúc có sự cố; vị 
bi điên; vị vi phạm đau tiên thì vô tội.

Dứt điều học về trú ngụ nơi binh đội.
—ooOoo—

6.5.10. ĐIÊU HỌC VÈ NƠI TẬP TRẬN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, trong khi tru ngụ hai ba đêm trong 
binh đội, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi đen nơi tập trận, nơi đóng quân, nơi dàn 
binh, đội chủ lực. Có vị Tỳ-khưu nọ thuộc nhóm Lục Sư, sau khi đi đến nơi 
tập trận đã bị trúng mũi tên. Dân chúng đã chế giễu vị Tỳ-khưu ấy rằng: "Thua 
ngài, chắc hẳn đã là trận chiến cừ khôi? Ngài chiếm được bao nhiêu mục tiOu?” 
Trong khi bi những ngươi ay che gieu, vị Ty-khưu ay đã xâu ho.

2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Tại sao các Sa-mon 
Thích tử lại đi đến để xem nơi tập trận? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà phải đi đến nơi tập tran?  Các Ty-khtru đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư lại đi đe xem 
nơi tập tran?" ...(nt).

9

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đi để xem nơi tập trận, có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đi để xem nơi tập trận 

vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:

“Nêu trong khỉ trú ngụ ở bỉnh đội hai ba đêm, vi Tỳ-khưu đi đên nơi tập 
trận, hoặc nơi đóng quân, hoặc nơi dàn bỉnh, hoặc đội chủ lực thì phạm tội 
Pācittiyay

3. Nếu vi Tỳ-khưu trong khi trú ngụ ờ binh đội hai ba đêm: Trong khi 
trú ngụ hai ba đêm.
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Nơi tập trận nghĩa là nơi nào chiến trận được nhìn thấy.
Noi đóng quân nghĩa là chừng này tượng binh, chừng này kỵ binh, chừng 

này xa binh, chừng này bộ binh.
Nơi dàn binh nghĩa là các tượng binh hãy từ nơi này; các kỵ binh hãy từ 

nơi này; các xa binh hãy từ nơi này; các bộ binh hãy từ nơi này.
Đội chủ lực nghĩa là đội tượng binh chủ lực, đội kỵ binh chủ lực, đội xa 

binh chủ lực, đội bộ binh chủ lực. Đội tượng binh chủ lực ít nhát là ba con voi, 
đội kỵ binh chủ lực ít nhất là ba con ngựa, đội xa binh chủ lực ít nhất là ba xe, 
đội bộ binh chủ lực ít nhất là bốn người đàn ông có vũ khí ở tay.

Vị đi để xem thì phạm tội Dukkata. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
Pãcỉttỉya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vi lại nhìn nữa thì 
phạm tội Pãcỉttiya.

5.3 Vị đi để xem mỗi một [loại binh chủng] thì phạm tội Dukkata. Đứng ở 
nơi ấy nhìn thì phạm tội Dukkata. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc 
nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội Dukkata.

3 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pali (không có số 4), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiếu (BBT).

6. Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy; sự tập trận di chuyển đến và được nhìn 
thấy ở chỗ đứng hoặc ở chỗ ngồi hoặc ở chỗ nằm của vị Tỳ-khưu; vị nhìn thấy 
khi đi ngược chiêu; khi có việc cân phải làm, vị đi roi nhìn thây; trong những 
lúc có sự cố; vi bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Dứt điều học về nơi tập trận. 
Phẩm Đạo Sỉ lõa thể là thứ năm.

—ooOoo—

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
Vi đạo sĩ lõa thê, việc đuôi đi, có cặp vợ chông, nơi kín đáo hai chuyện, 

và vi có bữa trai phạn, dược phẩm, bị động binh, [trú ngụ] nơi binh đội, nơi 
tập trận.

—ooOoo—
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6.6. PHẨM UỐNG RƯỢU

6.6.1. ĐIỀU HỌC VỀ UỐNG RƯỢU
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn trong khi du hành ở xứ Cetiya đã đi đến

Bhaddavatikâ. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nhìn 
thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Ton điêu nay: g 8

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi đến Ambatittha. Bạch Ngài, ở 
Ambatittha có con rông sông trong khu ân cư của đạo sĩ thờ lửa, là con răn có 
pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại đức Thế Tôn.

Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã im lặng. Đen lần thứ nhì, ...(nt)... 
Đen lần thứ ba, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nói 
Vơi đức The Ton điêu nay:

一 Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi đến Ambatittha. Bạch Ngài, ở 
Ambatittha có con rông sông trong khu ân cư của đạo sĩ thờ lửa, là con răn có 
pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại đức Thế Tôn.

Đen lần thứ ba, đức Thế Tôn đã im lặng.
2. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã nẹự đến Bhaddavatikâ. 

Tại nơi đó, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Bhaddavatikâ. Khi áy, Đại đức Sāgata đã 
đi về phía khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, thuộc vùng Ambatittha, sau khi đến đã 
đi vào nhà thờ lửa, rồi đã sắp đặt tấm thảm trải bằng cỏ, ngồi xuống, xếp [chân] 
thế kiết-già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở phía trước. Khi ấy, con rồng ấy sau 
khi nhìn thay Đại đức Sãgata đi vào, có sự khó chịu, có tâm bực bội, đã phun 
khói. Đại đức Sãgata cũng đã phun khói. Khi ấy, con rồng không còn đè nén 
được cơn giận nên đã phun ra lửa. Đại đức Sâgata cũng đã nhập thiền đề mục 
lửa và đã phun ra lửa. Sau đó5 Đại đức Sâgata đã dùng lửa [của mình] đoạt lấy 
ngọn lửa của con rồng ấy, rồi đã đi về phía Bhaddavatikâ.

Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi đã ngự tại Bhaddavatikâ theo như ý thích đã 
ra đi du hành về phía thành Kosambī. Các cư sĩ ở thành Kosambī đã nghe được 
rằng: "Nghe nói ngài Đại đức Săgata đã gây chiến với con rồng ở Ambatittha.,,

3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Ton đã ngự đến thành Kosambī. 
Khi ấy, các cư sĩ ở thành Kosambī, sau khi đi ra tiếp đón đức Thế Tôn đã đi đến 
gặp Đại đức Sâgata, sau khi đên đã đảnh lê Đại đức Sâgata, roi đứng ở một bên. 
Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở thành Kosambī đã nói với Đại đức Sâgata 
điều này:
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—Thưa ngài, vật gì các ngài Đại đức khó có được và ưng ý? Chúng tôi nên 
chuẩn bi vật gì?

Khi được nói như the, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ở 
thành Kosambī điều này:

-Này các đạo hữu, có thứ rượu cất tên bồ câu thì các Tỳ-khưu khó có được 
và ưng ý? hãy chuân bị thức ây.

Sau đó, các cư sĩ ở thành Kosambī đã chuẩn bị rượu cất tên bồ câu ở mỗi 
nhà, rồi khi nhìn thấy Đại đức Sãgata đang đi khất thực đã nói với Đại đức 
Sâgata điều này:

一 Thưa ngài, xin ngài Đại đức Sãgata hãy uống rượu cất tên bồ câu. Thưa 
ngài, xin ngài Đại đức Sâgata hãy uông rượu cát tên bô câu.

Sau đó, khi đã uông rượu cát tên bô câu ở môi nhà, Đại đức Sâgata trong lúc 
đang đi ra khỏi thành phố đã té ngã ở cổng thành.

4. Khi ấy, đức Thế Tôn cùng với nhiều vị Tỳ-khưu đang đi ra khỏi thành 
phố đã nhìn thấy Đại đức Sâgata bi té ngã ở cổng thành, sau khi nhìn thấy đã 
bảo các Tỳ-khưu rằng:

- Này các Tỳ-khưu, hãy đưa Sâgata về.
一 Bạch Ngài, xin vâng.
Các vi Tỳ-khưu ấy nghe theo lời đức Thế Tôn, sau khi đưa Đại đức Sãgata 

về lại tu viện đã đặt nằm xuống, đầu hướng về đức Thế Tôn. Khi ấy, Đại đức 
Sâgata đã xoay tròn vòng, đưa hai chân hướng vê đức Thê Tôn, roi năm ngủ. 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu5 phải chăng Sãgata đã có sự tôn kính và có sự vâng lời 
đối với Như Lai?

一 Bạch Ngài, đúng vậy.
—Này các Tỳ-khưu, vậy bây giờ Sâgata có sự tôn kính và có sự vâng lời đối 

với Như Lai không?
一 Bạch Ngài, điêu ây không có.
一 Này các Tỳ-khưu, phải chăng Sâgata đã gây chiến với con rồng ở 

Ambatittha?
-Bạch Ngài, đúng vậy.
一 Này các Tỳ-khưu, vậy bây giờ Sâgata có đủ sức gây chiến với con rắn 

nước không?
一 Bạch Ngài, điều ấy không có.
- Này các Tỳ-khxru, vậy loại thức uống nào sau khi uống vào sẽ trở thành 

mất tỉnh táo thì có nên uống loại ấy không?
-Bạch Ngài, điều ấy không nên.
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一 Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho s互gata, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các Tỳ-khưu, vì sao Sãgata lại uống men say vậy? Này các Tỳ-khưu? sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Khi uống rượu và men say thì phạm tội Pãcỉttiyay
5. Rượu nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm đã được rắc 

men vào, đã được trộn vào các hương liệu cần thiết.
Men say nghĩa là chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước 

trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương 
liệu cần thiết.

Uống: Vị uống vào dầu chỉ với [một chút ở] đầu cọng cỏ kusa thì phạm tội 
Pãcỉttỉya.

6・ Men say, nhận biết là men say, vị uống vào thì phạm tội Pãciítiya. Men 
say, có sự hoài nghi, vị uống vào thì phạm tội Pãcittiya. Men say, [lầm] tưởng 
không phải là men say, vị uống vào thì phạm tội Pãcỉttỉya.

7. Không phải là men say, [lâm] tưởng là men say thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là men say, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
men say, nhận biết không phải là men say thì vô tội.

8. Vị uống vào chất có màu sắc của men say, có hương của men say, có vi 
của men say nhung không phải là men say; khi được nấu chung với súp, khi 
được nâu chung với thịt, khi được nâu chung với dâu ăn; ở trong nước mật của 
trái cây âmaỉaka\ vi uống nước cất không men say; vị bị điên; vi vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.

Điêu học vê uông rượu là thứ nhát
—ooOoo—

6.6.2. ĐIỀU HỌC VỀ THỌT LÉC BẰNG NGÓN TAY
1・ Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã chọc 
cười vị Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư bang cách dùng ngón tay thọt léc. Vi 
Tỳ-khưu ấy trong lúc bị cười quá mức, không thở được nên đã chết đi. Các Tỳ- 
khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại chọc cười vị Tỳ-khưu bang cách dùng ngón tay 
thọt lZc?” ...(íìt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi chọc cười vị Tỳ-khtru bằng cách 
dùng ngón tay thọt léc, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 499

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chọc cười vi Tỳ-khiru 

băng cách dùng ngón tay thọt léc vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Khi thọt léc bằng ngón tay thì phạm tội Pãcittiyay
2. Thọt léc bằng ngón tay nghĩa là vị đã tu lên bậc trên, có ý định chọc 

cười vi đã tu lên bậc trên, roi sờ vào cơ thê [vi kia] băng cơ thê [của mình] thì 
phạm tội Pãcittiya.

Vị dātu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vi chọc cười bằng cách 
dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội Pãcittiya. Vi đã tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, vị chọc cười bằng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội Pãcittỉya. Vị 
đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị chọc cười bằng cách 
dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội Pãcittỉya.

Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể [vi kia] bằng cơ thể [của mình] thì 
phạm tội Dukkata. Vi sờ vào cơ thể [vị kia] bằng vật được gắn liền với cơ thể 
[của mình] thì phạm tội Dukkata. Vi sờ vào vật được gắn liền với cơ thể [vị 
kia] bằng vật được gắn liền với cơ thể [của mình] thì phạm tội Dukkata, Vị sờ 
vào cơ the [vị kia] bang vật [do mình] ném ra thì phạm tội Dukkata. Vị sờ vào 
vật được gắn liền với cơ thể [vi kia] bằng vật [do mình] ném ra thì phạm tội 
Dukkata. Vị sờ vào vật [do vị kia] ném ra bằng vật [do mình] ném ra thì phạm 
tội Dukkaịa.

Với vị chưa tu lên bậc trên, vị sờ vào cơ thể [vị kia] bằng cơ thể [của mình] 
thì phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc 
trên thì phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata.

Không có ý định chọc cười, vị sờ vào khi có việc cần phải làm, vi bị điên, 
vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về thọt léc bằng ngón tay là thứ nhì.
—ooOoo—

6.6.3. ĐIÊU HỌC VÈ CHƠI GIỠN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatī. Vào lúc bấy giờ, đức Vua 
Pasenadi xứ Kosala cùng với Hoàng hậu Mallikã ngự ở tầng trên của tòa lâu 
đài. Đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy 
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Sư đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatī, sau khi nhìn thấy đã 
nói với Hoàng hậu Mallikâ điêu này:

一 Này Mallikã, các vị A-la-hán này của khanh đùa nghịch ở trong nước.
-Tâu Đại vương, chác chăn là điêu học chưa được đức Thê Tôn quy định 

hoặc là các vị Tỳ-khưu ấy không biết.
2. Sau đó, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điêu này: "Băng phương 

thức nào để ta không phải trình lên đức Thế Tôn mà đức Thế Tôn có thể biết 
được các Tỳ-khưu này đã đùa nghịch ở trong nu&c?" Khi ấy, đức Vua Pasenadi 
xứ Kosala đã cho mời các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đến, rồi đã dâng khối 
đường lớn cho các vị ấy [nói rằng]:

-Thưa các ngài, xin hãy dâng lên đức Thế Tôn khối đường này.
Các Tỳ-khmi nhóm Mười Bảy Sư đã cầm lấy khối đường ấy đi đến gặp đức 

The Tôn, sau khi đên đã noi vơi đức The Ton điêu nay:
一 Bạch Ngài, đức Vua Pasenadi xứ Kosala dâng khối đường này đến đức 

The Ton.
一 Này các Tỳ-khưu, đức vua đã gặp các ngươi ở đâu?
一 Bạch Thế Tôn? trong khi đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông 

Aciravatī.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đùa nghịch ở trong nước 

vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin,…(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học 
này như vây:

“Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội Pâcittiyay
3. Chơi giỡn ờ trong nước nghĩa là ở trong nước ngập trên mắt cá chân 

vị có ý định chơi giỡn, rồi hụp xuống, hoặc trồi lên, hoặc bơi lội thì phạm tội 
Pâcỉttiya.

Chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là chơi giỡn thì phạm tội Pãcỉttỉya. Chơi 
giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi thì phạm tội Pãcỉttỉya. Chơi giỡn ở trong 
nước, [lầm] tưởng là không chơi giỡn thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Vị đùa nghịch ở trong nước ngập dưới mắt cá chân thì phạm tội Dukkata, Vi 
đùa nghịch với chiếc thuyền thì phạm tội Dukkata. Vị đập vỗ trong nước bằng 
cánh tay, hoặc bằng bàn chân, hoặc với khúc cây, hoặc với mảnh sành thì phạm 
tội Dukkaịa. Vị đùa nghịch nước, hoặc cháo chua, hoặc sữa tươi, hoặc sữa pha 
loãng, hoặc nước nhuộm y, hoặc nước tiểu, hoặc nước bùn chứa ở trong chậu 
thì phạm tội Dukkata.

Không chơi giỡn ở trong nước, [lầm] tưởng là chơi giỡn thì phạm tội 
Dukkaịa. Không chơi giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata.
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Không chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là không chơi giỡn ở trong nước thì 
vo tôi.

Không có ý định chơi giỡn; vi đi xuống nước khi có việc cần phải làm, 
rồi hụp xuống, hoặc trồi lên, hoặc bơi lội; trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp 
xuống, hoặc trồi lên, hoặc bơi lội; trong những lúc có sự cố; vị bị điên; vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về chơi giỡn là thứ ba.
-ooOoo—

6.6.4. ĐIỀU HỌC VÈ sự KHÔNG TÔN TRỌNG
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, tu viện Ghosita. 

Vào lúc bấy giờ, Đại đức Channa hành xử không đúng nguyên tắc. Các Tỳ- 
khưu đã nói như vầy:

-Này Đại đức Channa, chớ hành động như thế. Điều ấy không được phép.
Vị ấy hành động tỏ ra vẻ không tôn trọng. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, 

・..(nt)..・ các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vi sao Đại đức Channa lại 
thể hiện sự không tôn trpng?” ...(nt).

-Này Channa, nghe nói ngươi the hiện sự không tôn trọng, có đúng 
không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thể hiện sự không tôn trọng vậy? 

Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
・..(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội Pâcỉttỉyay
2. Sự không tôn trọng nghĩa là có hai sự không tôn trọng: Sự không tôn 

trọng người và sự không tôn trọng Pháp.
Sự không tôn trọng người nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói 

ve điều đã được quy định, vị [nghĩ rang]: này bị phạt án treo, hoặc bi xem 
thường, hoặc bi khiển trách, hoặc lời nói của vi này sẽ không được thực hiên", 
rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Pãcittiya.

Sự không tôn trọng pháp nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói 
về điều đã được quy đinh, vị [nghĩ rằng]: "Làm thế nào để điều này có thể được 
hủy bỏ, hoặc được thủ tiêu, hoặc được biến mất?" hoặc là vi không có ý muốn 
học tập điều ấy, rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Pâcittỉya.

Vị dātu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội Pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị thể hiện 
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Sự không tôn trọng thì phạm tội Pãcỉttiya. Vị đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là 
chưa tu lên bậc trên, vi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Pãcỉttỉya.

Khi đang được vi đã tu lên bậc trên nói vê điêu không được quy định, vị 
[nghĩ rằng]: "Thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến 
sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không 
đưa đến sự ra sức nỗ lực", rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Dukkata.

Khi đang được vi chưa tu lên bậc trên nói vê điêu đã được quy đinh hoặc 
không được quy định, vị [nghĩ rằng]: "Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ Iịtc", rồi thể hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội Dukkata.

Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata.

Vị nói rằng: "Sự học tập, sự giải thích của các vị thầy dạy học của chúng tôi 
là như vậy,\ vị bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về sự không tôn trọng là thứ tư.
—ooOoo—

6.6.5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÀM CHO KINH sợ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã làm các 
vi Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư kinh sợ. Trong lúc bị làm cho kinh sợ, các vị 
ấy khóc lóc. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này các Đại dức, vì sao các vị khóc lóc?
-Thưa các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này đã làm chúng tôi kinh sợ.

r .L
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại làm vị Tỳ-khiru kinh SỌT?” ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khiru, nghe nói các ngươi làm vị Tỳ-khưu kinh sợ, có đúng 
không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại làm vị Tỳ-khưu kinh sợ 

vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin,…(nt)..・ Và này các Tỳ-khmi, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:

"P7 Tỳ-khưu nào làm vỉ Tỳ-khưu kinh sợ thì phạm tội Pãcỉttiyay
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2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là "vi Tỳ-khưu^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu: Là vi Tỳ-khưu khác.
Làm kỉnh sợ: Vị đã tu lên bậc trên có ý đinh làm kinh sợ vị đã tu lên bậc 

trên, rồi đem lại cảnh sắc, hoặc cảnh thinh, hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vị, hoặc 
cảnh xúc thì phạm tội Pācittiya. cho dầu vi kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh 
sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc 
sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm tội Pãcỉttiya. cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc 
không bi kinh sợ.

Vị dātu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị làm kinh sợ thì phạm 
tội Pãcỉttiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị làm kinh sợ thì phạm tội 
Pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vi làm kinh 
sợ thì phạm tội Pâcỉttỉya.

Có ý định làm kinh sợ vị chưa tu lên bậc trên, rồi đem lại cảnh sắc, hoặc 
cảnh thinh, hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vi, hoặc cảnh xúc thì phạm tội Dukkata, 
cho dầu vi kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm 
cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm 
tội Dukkata. cho dầu vi kia bi kinh sợ hoặc không bị kinh sợ.

Vị chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Vi chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vi chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkaịa.

6.1 Vị không có ý định làm kinh sợ, rồi đem lại cảnh sắc, hoặc cảnh thinh, 
hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vi, hoặc cảnh xúc; [hay là] kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ; vi bị 
điên; vị vi phạm đau tiên thì vô tội.

Điều học về việc làm cho kỉnh sợ là thứ năm.
• • •

—ooOoo—

6.6.6. ĐIỀU HỌC VÈ NGỌN LỬA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, thành Susumãragira, 

trong rừng Bhesakalâ, chỗ vườn Nai. Vào lúc bấy giờ, trong tháng mùa lạnh, 
các Tỳ-khưu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gỗ lớn có lỗ hổng nọ, rồi sưởi ấm. 
Và ở trong lỗ hổng ấy có con rắn đen bị đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra ngoài 
và tấn công các vị Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã chạy nơi này, nơi nọ.

Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm?,, …(nt).

1 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pâli (không có số 3, 4, 5), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ 
đoi chiếu (BBT).
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-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, có 
đúng không vậy?

- Bạch Thể Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây lại đót lên ngọn lửa 

rồi sưởi ấm vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến 
điêu học này như vây:

"Vi Tỳ-khưu nào có ỷ đinh sưởi âmf roi đót lên hoặc bảo đót lên ngọn lửa 
thì phạm tội Pãcittỉyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khiru như thế.
2. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ-khiru bị bệnh. Các Tỳ-khưu thăm hỏi bệnh 

tình đã nói với các Tỳ-khưu bị bệnh điều này:
-Này các Đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?
一 Này các Đại dức, trước đây, chúng tôi đót lên ngọn lửa roi sưởi âm, nhờ 

thế chúng tôi được thoải mái. Giờ dây, [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn đã cấm đoán,\ 
trong lúc ngần ngại nên không sưởi ấm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).
一 Này các Tỳ-khưu; Ta cho phép vi Tỳ-khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt 

lên ngọn lửa, rồi sưởi ấm. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vay:

"Vị Tỳ-khưư nào không bỉ bệnh, có ỷ định sưởi âm, roi đót lên hoặc bảo đót 
lên ngọn lửa thì phạm tội Pãcỉttiyay

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 ngần ngại ngay cả trong việc thắp đèn, 

trong việc đốt lửa, luôn cả ở nhà tắm hơi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa khi có 
các nhân duyên như thế. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào không bi bệnh, có ỷ đinh sưởi ấm, rồi đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn lửa thì phạm tội Pãcỉttiya, ngoại trừ có nhân duyên như thê y

4. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vị Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa.
Bi bệnh nghĩa là vi không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa.
Có ý đinh sưởi ấm: Có ý muốn hơ nóng.
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Ngọn lửa nghĩa là lửa được đề cập đến.
Đốt lên: Vị tự mình đốt lên thì phạm tội Pãcittiya.
Bảo đốt lên: Vị ra lệnh người khác thì phạm tội Pãcỉttỉya. Khi được ra lệnh 

một lần, dầu [vị kia] đốt nhiều lần, vị [ra lệnh] phạm [chỉ một] tội Pãcittiya.
Ngoại trừ có nhân duyên như thế: Trừ ra có nhân duyên như thế.
Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vi có ý định sưởi ấm, rồi đốt lên 

hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pãcỉttỉya, ngoại trừ có nhân duyên như 
thế. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị có ý định sưởi ấm, rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pãcỉttiya. ngoại trừ có nhân duyên như thế. Không 
bị bệnh, [lầm] tưởng là bi bệnh, vi có ý đinh sưởi ấm, rồi đốt lên hoặc bảo đốt 

a — * r

lên ngọn lửa thì phạm tội Pãcỉttỉya. ngoại trừ có nhân duyên như thê.
Vị nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội Dukkata. Bị bệnh, [lầm] tưởng 

là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. Bi bệnh, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Bi bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.

Vị bi bệnh, vị sưởi ấm khi [ngọn lửa] đã được thực hiện bởi vị khác, vị sưởi 
ấm ở chỗ tro tàn [không còn ngọn lửa], khi thắp đèn, khi đốt lửa [nung bình 
bát], ở trong nhà tắm hoi, ngoại trừ có nhân duyên như thế, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về ngọn lửa là thứ sáu.
—ooOoo—

6.6.7. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC TẮM
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 

Ị" : r

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu thường tăm ở dòng sông 
Tapodâ.2 Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 
gội d备u", rồi đã đi đến sông Tapodâ và đã chờ đợi ở một bên [nghĩ rằng]: "Đến 
khi các ngài Đại đức tắm xong." Các Tỳ-khưu đã tắm đến khi trời tối hẳn.

2 Tapodā (nghĩa là nước nóng), vừa là tên của một cái hồ, vừa là tên của một dòng sông. Nước ở hồ thì 
mát nhưng khi ra đến dòng song thì nóng (TTTDPGVN, tập 10, tr. 148; TTP v. tạp l, Phân tích Giới 
Tỳ-khưu「Biều Pārājika thứ 4, tr. 253).

Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi gội đau xong vào 
ban đêm thì cửa thành đã đóng nên đã ngụ lại bên ngoài thành. Vào lúc sáng 
sớm, đức vua với dầu thoa chưa được tẩm hương đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đên đã đảnh le đức The Ton roi ngoi xuong ơ mọt ben. Đức The Ton đã 
nói với đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đang ngồi một bên điều này:

一 Tâu Đại vương, vì sao ngài lại đến sớm với dầu thoa chưa được tẩm hương?
Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã trình sự việc ấy lên đức 

The Ton.
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tính, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha, băng bài pháp thoại. 
Sau đó5 khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phấn khởi bằng bài pháp thoại, đức Vua Seniya Bimbisâra xứ Magadha đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại, rồi đã hỏi các Tỳ-khưu rằng:

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu sau khi nhìn thấy ngay cả đức 
vua vẫn tắm không biết chừng mực?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây sau khi nhìn thây 

ngay cả đức vua vân tăm không biêt chừng mực vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào tắm khi chưa đủ nửa thảng thì phạm tội Pâcỉttỉyay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc trời nóng nực, nhằm lúc trời oi bức, các Tỳ" 

khưu trong lúc ngần ngại không tắm, rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và 
chỗ nằm ngồi bi dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, vào lúc trời nóng nực, vào lúc trời oi bức, Ta cho phép 
tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào tắm khỉ chưa đủ nửa thảng thỉ phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ 
có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là [nghĩrằng]: "Một tháng rưỡi còn 
lại của mùa nóng" và thảng đau tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng rưỡi 
là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức; đảy là duyên cớ trong trường hợp ấy."

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
4. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ-khưu bị bệnh. Các Tỳ-khưu thăm hỏi bệnh 

tình đã nói với các Tỳ-khưu bị bệnh điêu này:
-Này các Đại dức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?
—Này các Đại đức, trước đây, chúng tôi tăm khi chưa đủ nửa tháng, nhờ thê 

chúng tôi được thoải mái. Giờ đây [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn đã cấm đoán", 
trong lúc ngân ngại nên không tăm; vì thê chúng tôi không được thoải

Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thể Tôn. ...(nt).
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bi bệnh tắm khi chưa đủ nửa 

tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:
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"Vị Tỳ-khưu nào tắm khỉ chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pãcỉttỉya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ây là [biêt răng]: 'Một tháng rưỡi 
còn lại của mùa nóng 'và tháng đau tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng 
rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, trường hợp bỉ bệnh; đây là duyên 
cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu sau khi thực hiện công trình mới, trong lúc 

ngân ngại không tăm, roi đi ngủ với thân thê đâm mô hôi. Y và chô năm ngôi bị 
dơ bẩn. 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:

一 Này các Tỳ-khưu, trong trường hợp có công việc, Ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này 
như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào tắm khỉ chưa đủ nửa thảng thì phạm tội Pãcỉttỉya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là [nghĩ rằng]: 'Một thảng rưỡi 
còn lại của mùa nóng fvà tháng đau tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng 
rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, trường hợp bỉ bệnh, trường hợp có 
công việc; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
6. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu sau khi đi đường xa, trong lúc ngàn ngại 

không tắm, rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

—Này các Tỳ-khưu, trong trường hợp đi đường xa, Ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này 
như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pãcittiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ây là [nghĩ răng]: 'Một tháng 
rưỡi còn lại của mùa nóng' và tháng đau tiên của mùa mưa, như vậy thành 
hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, trường hợp bỉ bệnh, 
trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa; đây là duyên cớ trong 
trường hợp ấy y

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
7. Vào lúc bấy giờ, nhiều vi Tỳ-khưu trong khi thực hiện việc may y ở ngoài 

trời đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi, và trời thì mưa lâm râm. Các vị Tỳ-khưu 
trong lúc ngân ngại không tăm, roi đi ngủ với thân thê bi âm ướt. Y và chô năm 
ngồi bi dơ bẩn. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, trong trường hợp mưa gió, Ta cho phép tắm khi chưa đủ 
nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
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^Vị Tỳ-khưu nào tắm khi chưa đủ nửa thảng thì phạm tội Pãcừtiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là [nghĩrằng]: 'Một tháng rưỡi 
còn lại của mùa nóng 'và thảng đau tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng 
rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, trường hợp bỉ bệnh, trường hợp có 
công việc, trường hợp đi đường xaf trường hợp mưa gió; đây là duyên cớ trong 
trường hợp ấy y

8. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)..・ Vị này là "vị Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Chưa đủ nửa tháng: Chưa tới nửa tháng.
Tắm: Vị tắm với bột tắm hoặc với đất sét, trong lúc tiến hành thì phạm tội 

Dukkata. Khi hoàn tất việc tam thì phạm tội Pãcittiya.
Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ.
Lúc trời nóng nực nghĩa là một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng.
Lúc trời oi bức nghĩa là tháng đầu tiên của mùa mưa [nghĩ rằng]: "Nhu vậy 

thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức^, rồi nên tắm.
Trường hợp bi bệnh nghĩa là vị không có thoải mái khi không tắm [nghĩ 

rằng]: "Trường hợp bi bênh" rồi nên tắm.
Trường hợp có công việc nghĩa là nẹay cả việc căn phòng được quét bụi 

[nghĩ rằng]: "Trường hợp có công viec" roi nên tăm.
Trường hợp đi đường xa nghĩa là [nghĩ rằng]: "Ta sẽ đi nửa do-tu备n"3 rồi 

nên tắm. Vị sắp sửa đi thì nên tắm. Vị đã đi thì nên tắm.
Trường hợp mưa gió nghĩa là các vị Tỳ-khưu đã bi bao phủ bởi cơn gió có 

bụi, hoặc là hai hoặc ba giọt nước mưa đã rơi trên thân thể [nghĩ rằng]: "Trường 
hợp mưa gi6” rồi nên tắm.

Chưa đủ nửa tháng, nhận biết là chưa đủ, vị tắm thì phạm tội Pãcỉttỉya, 
ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, có sự hoài nghi, vị tắm thì phạm tội 
Pãcỉttỉya. ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, [lam] tưởng là đã hơn, vị 
tắm thì phạm tội Pãcỉttỉya. ngoại trừ có duyên cớ.

Hơn nửa tháng, [lâm] tưởng là chưa đủ thì phạm tội Dukkata. Hơn nửa 
tháng, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hơn nửa tháng, nhận biết là đã 
hơn thì vô tọi.

Khi có duyên cớ5 vị tắm khi được nửa tháng, vi tắm khi hơn nửa tháng, vị 
tắm khi đi sang bờ bên kia sông, ở tất cả các xứ sở vùng biên địa,3 4 trong những 
lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

3 Tương đương 5 miles, hoặc 8km (theo The Buddhist Monastic Code).
4 Xem chi tiết ở TTTĐPGVN, tập 11, tr. 261; TTPV, tập 4, Mv. I, chương v, tr. 512-15.

Điều học về việc tắm là thứ bảy.
—ooOoo—
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6.6.8. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC LÀM HOẠI SẮC
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, nhiều vi Tỳ-khưu và các du sĩ ngoại 
đạo đang đi đường xa từ thành Sāketa đến thành Sāvatthi. Giữa đường, bọn 
trộm cướp đã xuat hiện và cướp bóc các vị áy. Quân lính của đức vua xuat phát 
từ thành Sāvatthi, sau khi bắt được bọn cướp ấy cùng với đồ đạc đã phái sứ giả 
đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]:

- Các Đại đức hãy đi đến, các vị hãy nhận ra y của chính mình rồi hãy lấy.
Các vị Ty-khxru không nhận ra. Những người áy phàn nàn, phê phán, chê 

bai rằng: "Tại sao các ngài Đại đức lại không nhận biết y của chính bản thân?” 
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.

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu, 
rồi đã bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu 
VÌ mười điêu lợi ích: Nhăm đem lại sự tót đẹp cho hội chúng, ...(nt)... nhăm sự 
tồn tại của Chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu5 các 
ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưư nhận được y mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 
ba cách hoại sác là màu xanh, màu bùn, màu đen sâm. Nêu vi Tỳ-khiru không 
áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc mà sử dụng y mới thì 
phạm tội Pãcittiyay

3. Mới nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép chưa được thực hiện.
Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y.
Nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc: Nên áp 

dụng dầu chỉ với [một chút ở] đầu cọng cỏ kusa.
Màu xanh nghĩa là có hai loại màu xanh: Màu xanh của rỉ đồng và màu 

xanh lá cây.
Màu bùn nghĩa là nước [bùn] được đề cập đến.
Màu đen sẫm nghĩa là bất cứ [phẩm màu] gì liên quan đến màu đen.
Nếu vị Tỳ-khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách 

hoại sắc: Sau khi không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại 
sắc, dầu chỉ với [một chút ở] đầu cọng cỏ kusa, vi sử dụng y mới thì phạm tội 
Pãcỉttỉya.

Khi chưa áp dụng, nhận biết là chưa áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội 
Pācittiya. Khi chưa áp dụng, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội Pãcittiya,. y " :
Khi chưa áp dụng, [lâm] tưởng là đã áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội Pãcittiya.
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Khi đã áp dụng, [lầm] tưởng là chưa áp dụng thì phạm tội Dukkata. Khi đã 
áp dụng, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã áp dụng, nhận biết là đã 
áp dụng thì vô tội.

Sau khi áp dụng rồi sử dụng, việc làm thành đúng phép bi hư hoại, chỗ đã 
thực hiện việc làm thành đúng phép bi sờn, [y] chưa được làm thành đúng phép 
được may chung với [y] đã được làm thành đúng phép, khi có miếng vá, khi có 
làm đường viền, khi có sự mạng lại, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc làm hoại sắc là thứ tám.
—ooOoo—

6.6.9. ĐIỀU HỌC VÈ CHÚ NGUYỆN ĐẺ DÙNG CHUNG
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện# r • : e

của ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức upananda, con trai dòng 
Sakyā, sau khi đích thân chú nguyện đê dùng chung y đên vị Tỳ-khiru là đệ tử 
của người anh, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện [của vị ấy]. Sau đó, vị 
Tỳ-khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu:

一 Này các Đại đức, Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā này, sau khi 
đích thân chú nguyện để dùng chung y đến tôi, lại sử dụng khi chưa có sự xả 
lời nguyện.

Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ・..(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rang: "Vi sao Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā, sau khi đích thân chú 
nguyện để dùng chung y đến vi Tỳ-khiru5 lại sử dụng khi chưa có sự xả lời 
n^ujen?” ...(nty

一 Này upananda, nghe nói ngươi sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến vi Tỳ-khưu? lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện, có đúng 
không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi đích thân chú nguyện để dùng 

chung y đến vị Tỳ-khxru, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện vậy? Này 
kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
…(nt)…Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

Ỹ r
"Vị Tỳ-khưu nào sau khỉ đích thân chủ nguyện đê dùng chung y đên vỉ 

Tỳ-khưuf hoặc đên vỉ Tỳ-khưu-ni, hoặc đên vỉ Ni tu tập sự, hoặc đên vỉ Sa-di, 
hoặc đen vỉ Sa-dỉ-nif lại sử dụng khỉ chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội 
Pãcỉttiyay

2. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu,, được đề cập trong ý nghĩa này.
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Đen vi Tỳ-khưu: Là đến vi Tỳ-khưu khác.
Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng.
Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành sự học tập vê sáu pháp trong 

hai năm.
Sa-di nghĩa là người nam tu tập theo mười điều học.
Sa-di-ni nghĩa là người nữ tu tập theo mười điều học.
Đích thân: Sau tự mình chú nguyện để dùng chung.
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.
Sự chú nguyện để dùng chung nghĩa là có hai sự chú nguyện để dùng 

chung: Sự chú nguyện để dùng chung có mặt và sự chú nguyện để dùng chung 
vắng mặt.

Sự chú nguyện để dùng chung có mặt nghĩa là [nói rằng]: "Tôi chú nguyện 
để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vị tên [như v备y]."

Sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt nghĩa là [nói rằng]: "Tôi trao y 
này đến ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung.” Vị kia nên nói rằng: 
"Ai là bạn bè hoặc là người thân thiết của ngài?" "Vị tên [như vầy] và tên [như 
v2y]." Vị kia nên nói răng: "Tôi sẽ trao cho những người ây. Ngài hãy sử dụng 
vật sở hữu của những người ây, hoặc ngài hãy phân phát, hoặc ngài hãy tiên 
hành như là có duyên CÓC'

Chưa có sự xả lời nguyện nghĩa là chưa được cho lại5 đến vị ấy hoặc là vị 
ấy sử dụng trong khi không có thân thiết với vị kia thì phạm tội Pãcittiya.

5 Nghĩa là vị kia chưa nói với vị chủ nhân của y rằng: "Ngài hãy sử dụng, hoặc ngài hãy phân phát, hoặc 
ngài hãy tiến hành như là có duyên c6” (VinA. IV. 864).

Chưa có sự xả lời nguyện, nhận biết là chưa có sự xả lời nguyện, vi sử dụng 
thì phạm tội Pãcittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, vị sử dụng 
thì phạm tội Pãcittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, [lam] tưởng là đã có sự xả lời 
nguyện, vi sử dụng thì phạm tội Pãcittiya.

Vị chú nguyện đê dùng riêng hoặc vị phân phát [y áy] thì phạm tội Dukkata. 
Có sự xả lời nguyện, [lầm] tưởng là chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội 
Dukkata. Có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Có sự xả 
lời nguyện, nhận biết là đã có sự xả lời nguyện thì vô tội.

Hoặc là vi kia cho lại, hoặc là vị ấy [vị chủ nhân] sử dụng trong khi thân 
thiết với vị kia, vi bi điên, vị vi phạm đau tiên thì vô tội.

Điều học về chú nguyện để dùng chung là thứ chín.
—ooOoo—
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6.6.10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC THU GIẤU Y
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư có 
các vật dụng không được cất giữ. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thu giấu bình bát 
và luôn cả y của các Tỳ-khxru nhóm Mười Bảy Sư. Các Tỳ-khưu nhóm Mười 
Bảy Sư đã nói với các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư điều này:

一 Này các Đại dức, hãy cho lại chúng tôi bình bát và luôn cả y nữa.
Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cười. Các vị ấy khóc lóc. Các Tỳ-khưu đã nói 

như vây:
-Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc?
一 Thưa các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này thu giấu bình bát và 

luôn cả y của chúng tôi.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại thu giấu bình bát và luôn cả y của 
các Ty-khưu?" ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi thu giâu bình bát và luôn cả y của 
các Tỳ-khưu, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thu giấu bình bát và luôn 

cả y của các Tỳ-khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ,..(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưư nào thu giâu hoặc bảo thu giâu bình bát, hoặc yf hoặc tâm lót 
ngôif hoặc ông đựng kim, hoặc dây that lưng của vi Tỳ-khưuf cho dâu chỉ muôn 
cười giỡn thì phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bát cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu:…(nt)..・ Vị này là "vị Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Của vi Tỳ-khưu: Là của vị Tỳ-khiru khác.
Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: Bình bát sắt và bình bát đất.
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.
Tấm lót ngồi nghĩa là vật có đường biên được nói đến.
Ống đựng kim nghĩa là có kim hoặc không có kim.
Dây thắt lưng nghĩa là có hai loại dây thắt lưng: Loại tết bằng vải sợi, loại 

tết kiểu đuôi heo.
Thu giấu: Vị tự mình thu giấu thì phạm tội Pãcittỉya.
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Bảo thu giấu: Vi ra lệnh vi khác thì phạm tội Pãcittiya. Khi được ra 
lệnh một lần, dầu [vị kia] thu giấu nhiều lần, [vị ra lệnh] phạm [chỉ một] tội 
Pãcittỉya.

Cho dầu chỉ muốn cười giỡn: Là có ý định đùa nghịch.
Vi đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo 

thu giấu bình bát, hoặc y, hoặc tấm lót ngồi, hoặc ống đựng kim, hoặc dây thắt 
lưng, cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm tội Pãcỉttỉya. Vi dātu lên bậc trên, 
có sự hoài nghi, ...(nt)..・ Vị đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc 
trên, vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát, hoặc y, hoặc tấm lót ngồi, hoặc 
ống đựng kim, hoặc dây thắt lưng, cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm tội 
Pãcittiya.

Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu vật dụng khác, cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội Dukkata. Vi thu giâu hoặc bảo thu giâu bình bát, hoặc y, hoặc vật 
dụng khác của người chưa tu lên bậc trên, cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm 
tội Dukkata.

Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkaịa.

Không có ý định đùa giỡn, vị thu dọn vật được để lộn xộn, vị thu dọn [nghĩ 
rằng]: “Ta sẽ cho lại sau khi thuyết giảng bài pháp”, vị bi điên, vi vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.

Điều học về việc thu giấu y là thứ mười. 
Phẩm Uống rượu là thứ sáu.

—ooOoo—

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn [ở trong nước], sự không tôn trọng, sự làm 

cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tăm, việc hoại s角c, đích thân [chú nguyện] và việc 
thu giấu.

—ooOoo—
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6.7. PHẨM CÓ SINH VẬT

6.7.1. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC cố Ý [GIẾT] SINH VẶT
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Udāyi là cung thủ. Và các con 
quạ làm vị ây không vui. Vị ây sau khi lân lượt băn trúng các con quạ roi đã chặt 
đầu và cắm thành xâu ở cây cọc nhọn. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

-Này Đại đức, ai đã đoạt lấy mạng sống các con quạ này vậy?
一 Này các Đại đức, chính tôi. Các con quạ làm tôi không vui.
2. Các Tỳ-khiru ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

răng: “Vi sao Đại đức Udāyi lại cô ý đoạt lây mạng sông sinh vát?” ...(nt).
一 Này Udāyi, nghe nói ngươi cô ý đoạt lây mạng sông sinh vật5 có đúng 

không vậy?
一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật 

vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khun, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:

"Vị Tỳ-khim nào cố ỷ đoạt lấy mạng sống sỉnh vật thì phạm tội Pãcittỉyay
3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vj Ty-khuu95 được đề cập trong ý nghĩa này.
Cố ý: Sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 

sau khi đã khẳng định.
Sỉnh vật nghĩa là đề cập đến sinh vật là loài thú.
Đoạt lấy mạng sống: Vị cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự 

tiếp noi thì phạm tội Pãcỉttỉya.
Sinh vật, nhận biêt là sinh vật, vị đoạt lây mạng sông thì phạm tội Pãcỉttiya. 

Sinh vật, có sự hoài nghi, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội Dukkata, Sinh vật, 
[lầm] tưởng không phải là sinh vật, vi đoạt lấy mạng sống thì vô tội.

4. Không phải là sinh vật, [lâm] tưởng là sinh vật thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là sinh vật, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
sinh vật, nhận biết không phải là sinh vật thì vô tội.
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5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị không có ý định gây tử vong, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc cố ý [giết] sinh vật là thứ nhất.
—ooOoo—

6.7.2. ĐIỀU HỌC VÈ [NƯỚC] có SINH VẶT
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết nước có sinh vật vẫn sử dụng.

Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi biêt nước có sinh vật vân sử 
dung?^ .・.(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn 
sử dụng, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi biết nước có sinh 

vật vẫn sử dụng vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ ， y y

biên điêu học này như vây:
"Vị Tỳ-khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng thì phạm tội 

Pâcỉttiyay
2. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là uvị Ty・khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ấy. 

Trong khi biết rằng: "C6 sinh vậf\ trong khi biết rằng: "Chúng sẽ bi chết do 
việc sử dụng", vi sử dụng thì phạm tội Pãcitíiya.

Có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị sử dụng thì phạm tội Pãcittiya. Có 
sinh vật, có sự hoài nghi, vi sử dụng thì phạm tội Dukkata. Có sinh vật, [lầm] 
tưởng là không có sinh vật, vị sử dụng thì vô tội.

Không có sinh vật5 [làm] tưởng là có sinh vật thì phạm tội Dukkata. Không 
có sinh vật, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không có sinh vật, nhận biết 
là không có sinh vật thì vô tội.

Trong khi biết rằng: "IQiông có sinh vậf\trong khi biết rằng: “Chúng sẽ không 
bị chết do việc sử dụng" rồi sử dụng, vị bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về [nước] có sinh vật là thứ nhì.
—ooOoo—
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6.7.3. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC KHƠI LẠI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại để làm hành 
sự lần nữa [nói rằng]: "Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện 
sai, nên được thực hiện lại, hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết 
sai, nên được giải quyết lại?9

Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vi sao các Tỳ-khxru nhóm Lục Sư trong khi biêt sự tranh tụng đã được 
giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa?" ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu? nghe nói các ngươi trong khi biết sự tranh tụng đã 
được giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, có đúng 
khống vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi trong khi biêt sự tranh tụng 

đã được giải quyêt đúng theo pháp vân khơi lại đê làm hành sự lân nữa vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa . * _ e e r
CÓ đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này 
như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào trong khỉ biết sự tranh tụng đã được giải quyết đủng theo 
pháp van khơi lại đe làm hành sự lan nữa thì phạm tội Pãcittiyay

2. Vi nào: Là bát cứ vị nào …(nt)・
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty・khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vi ấy, 

hoặc là vị kia thông báo.
Đúng theo pháp nghĩa là được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy 

của bậc Đạo sư; việc này gọi là đúng theo pháp.
Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đến 

tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đên khiên trách, sự tranh tụng liên quan đên 
tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.

Khơi lại để làm hành sự lần nữa: Vị khơi lại [nói rằng]: "Hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai, nên được thực hiện lại, hành sự 
chưa được giải quyêt, đã được giải quyêt sai, nên được giải quyêt lại" thì phạm 
tội Pâcittỉya.

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị khơi lại thì phạm tội 
Pãcỉttiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị khơi lại thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, vi khơi lại thì vô tội.
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Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội.

Vị khơi lại trong khi biết ràng: "Hành sự đã được thực hiện hoặc là sai pháp, 
hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không đáng bị hành su”, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc khơi lại là thứ ba.
—ooOoo—

6.7.4. ĐIỀU HỌC VÈ TÔI XẤU XA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakyā, sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thông báo đến vi 
Tỳ-khưu là đệ tử của người anh rang:

一 Này Đại dức, tôi đã vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý. Chớ 
thông báo cho bất cứ ai.

Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch 
có sự cố ý đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivãsa của tội ấy. Hội chúng đã 
ban cho hành phạt Parivãsa của tội ấy đến vị ấy. Trong lúc thực hành Parivãsa, 
vị nọ sau khi nhìn thây vị Tỳ-khưu ây đã nói điêu này:

一 Này Đại đức, sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý, tôi đã 
cầu xin hội chúnệ hành phạt Parỉvãsa của tội ấy. Hội chúng đã ban hành phạt 
Parỉvâsa của tội ấy đến tôi đây. Tôi đây đang thực hành Parivãsa. Này Đại đức, 
tôi xin trình báo. Đại đức hãy ghi nhận về tôi là: “Vi có trình bao.^

2. 一 Này Đại dức, vị nào khác vi phạm tội này, có phải vi ấy cũng làm 
như vầy?

—Này Đại đức, đúng vậy.
一 Này Đại đức, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā này, sau khi vi 

phạm tội làm xuât ra tinh dịch có sự cô ý, vị ây đã thông báo đên tôi răng: "Chớ 
thông báo cho bất cứ ai."

一 Này Đại đức, có phải Đại đức đã che giấu?
一 Này Đại đức, đúng vậy.
Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu ít 

ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao vị Tỳ- 
khưu trong khi biết tội xấu xa của vị Tỳ-khưu vẫn che giấu?" ...(nt)・

- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi trong khi biết tội xấu xa của vị Tỳ-khiru vẫn 
che giấu, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết tội xấu xa của vị Tỳ- 

khưu vẫn che giấu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên 
phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khim nào trong khỉ biết tội xấu xa của vi Tỳ-khưu vẫn che giấu thì 
phạm tội Pãcittỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Của vi Tỳ-khưu nghĩa là của vị Tỳ-khưu khác.
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 

hoặc là vi kia thông báo.
Tội xấu xa nghĩa là bốn tội Pārājika và mười ba tội Sañghādisesa,
Che giấu: Vị [nghĩ rằng]: "Sau khi biết được điều này, các vị sẽ quở trách, 

các vị sẽ nhắc nhở, các vị sẽ rầy la, các vi sẽ chê bai, các vị sẽ làm cho xấu hổ; 
ta sẽ không thông báo", khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pãcittiya.

Tội xấu xa, nhận biết là tội xấu xa, vị che giấu thì phạm tội Pãcittiya. Tội 
xấu xa, có sự hoài nghi, vị che giấu thì phạm tội Dukkata. Tội xấu xa, [lầm] 
tưởng là tội không xấu xa, vi che giấu thì phạm tội Dukkata.

Vị che giấu tội không xấu xa thì phạm tội Dukkata. Vi che giấu sự vi phạm 
xấu xa hoặc không xấu xa của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Tội không xấu xa, [lầm] tưởng là tội xấu xa thì phạm tội Dukkata. Tội không 
xấu xa, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Tội không xấu xa, nhận biết là tội 
không xấu xa thì phạm tội Dukkata.

Vi [nghĩ răng]: "Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, 
hoặc sự tranh cãi đên hội chúng” roi không thông báo5 vị [nghĩ răng]: "Sẽ có 
Sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự bát đông trong hội chúng,, roi không thông báo, 
vi [nghĩ răng]: "Vj này hung bạo thô lô sẽ gây nguy hiêm đên mạng sông hoặc 
nguy hiểm đến Phạm h@nh" rồi không thông báo, trong khi không nhìn thấy các 
Tỳ-khưu thích hợp khác rồi không thông báo, vị không có ý định che giấu rồi 
không thông báo, vị [nghĩ răng]: "Sẽ được nhận biêt do hành động của chính vị 
ấy" rồi không thông báo, vi bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về tội xấu xa ỉa thứ tư.
—ooOoo—

6.7.5. ĐIỀU HỌC VÈ NGƯỜI KÉM HAI MƯƠI TUỔI
L Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rājagaha, có nhóm mười 



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 519

bảy thiếu niên là bạn bè. Thiếu niên Upâli là thủ lãnh của chúng. Khi ấy, cha 
mẹ của upâli đã khởi ý điều này: "C6 phương cách gì để sau khi chúng ta từ 
trần, Upâli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc?,, Rồi cha mẹ của upâli 
đã khởi ý điều này: "Nếu Upâli có thể học chữ viết, như thế sau khi chúng ta từ 
trần, upâli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.,, Rồi cha mẹ của upâli 
đã khởi ý điều này: "Nếu Upāli học chữ viết thì các ngón tay sẽ bi dàu.” Rồi 
cha mẹ của Ưpâli đã khởi ý điều này: “Nếu upâli có thể học tính toán, như thế,

, > 7 r * :

sau khi chúng ta từ trân, upâli có thê sông thoải mái và không bị cực nhọc.,, 
Rồi cha mẹ của upâli đã khởi ý điều này: "Nếu Ưpâli học tính toán thì ngực sẽ 
bi đau. Nếu upâli có thể học hội họa, như thế sau khi chúng ta từ trần, upâli có 
thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.,, Rồi cha mẹ của Upâli đã khởi ý điều 
này: "Nếu Upâli học hội họa thì các con mắt sẽ bi đau.

2. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải 
mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon, roi năm ngủ trên những cái giường kín gió, 
nêu Upâli có thê xuât gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thê sau khi chúng ta 
từ trân, upâli có thê sông thoải mái và không bị cực nhoe.”

Thiếu niên Upãli đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi này của cha mẹ.
9 r 9 r v .匕 匕 r

Sau đó, thiêu niên Upâli đã đi đên gặp những thiêu niên ây, sau khi đên đã nói 
với những thiêu niên ây điêu này:

—Này các bạn, hãy đến, chúng ta sẽ xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử.
-Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế chúng tôi cũng sẽ xuất gia.
3・ Sau đó, những thiêu niên ây đã đi đên gặp cha mẹ của từng người một và 

đã nói điều này:
-Hãy cho phép chúng con rời nhà xuất gia, sống không nhà.
Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy [nghĩ rằng]: "Tất cả những đứa trẻ 

này có cùng ước muôn, có ý đinh tót dqp" roi đã châp thuận. Chúng đã đi đên 
gặp các Tỳ-khưu và cầu xin sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã cho chúng xuất gia và 
đã cho tu lên bậc trên. Các vị ấy, vào lúc hừng sáng của đêm, sau khi thức dậy 
khóc lóc rằng:

一 Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai.
Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:
-Này các Sư đệ, hãy chờ đen khi trời sáng. Nêu có cháo thì các đệ sẽ húp 

cháo, nếu có bữa ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu có vật để nhai thì các đệ sẽ nhai; còn 
nếu cháo, hoặc bữa ăn, hoặc vật để nhai không có thì các đệ sẽ ăn sau khi đi 
khất thực.

Mặc dầu được các Tỳ-khưu nói như thế, các Tỳ-khưu [thiếu niên] ấy cũng 
vẫn khóc lóc rang:

-Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai.
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Rồi họ đã tiêu tiểu ở chỗ nằm ngồi. Đức Thế Tôn sau khi thức dậy vào lúc 
hừng sáng của đêm đã nghe được tiếng của các đứa trẻ, sau khi nghe đã bảo Đại 
đức Ānanda rang:

一 Này Ānanda, tiêng của các đứa trẻ ây là gì vậy?
Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
4. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 

Tỳ-khưu lại, rồi đã hỏi các Tỳ-khiru rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu trong khi biết người chưa đủ hai 

mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc trên, có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(lít)…Này các Tỳ-khiru, vì sao những kẻ rồ dại ấy trong khi biết người 

chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc trên vậy? Này các Tỳ-khưu, người 
chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, 
sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, 
các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chiu các cảm thọ 
khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết 
người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và này các Tỳ-khưu? người đã được hai 
mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các 
sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ 
công kích, có khuynh hướng cam chịu các cảm thọ kho, nhức nhoi, khốc liệt, 
sác bén, gay găt? không chút thích thú, khó chịu, chét người thuộc vê cơ thê đã 
sanh khởi. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên 
bậc trên thì người ấy chưa được tu lên bậc trên và các vi Tỳ-khưu ấy bỉ chê 
trách; đây là tội Pãcỉttỉya trong trường hợp ấy y

5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vj Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 

hoặc là vị kia thông báo.
Người chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là người chưa đạt được hai mươi tuổi.
[Nghĩ rằng]: "Ta sẽ cho tu lên bậc tren^, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu]9 

hoặc vi thầy [đọc tuyên ngôn], hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội Dukkata, Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời 
tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
của hành sự, thầy tế độ phạm tội Pãcỉttỉya. nhóm [chứng minh] và vi thầy [đọc 
tuyên ngôn] phạm tội Dukkata,
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Người chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vi cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcittiya. Người chưa đủ hai mươi tuổi, có sự hoài 
nghi, vi cho tu lên bậc trên thì phạm tội Pãcittiya. Người chưa đủ hai mươi tuổi,

A 2- e . 2. • < -

[lâm] tưởng là tròn đủ hai mươi tuồi, vi cho tu lên bậc trên thì vô tội.
Người tròn đủ hai mươi tuổi, [lầm] tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi thì phạm 

tội Dukkata. Người tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, 
Người tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là tròn đủ hai mươi tuổi thì vô tội.

Vi cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi [lầm] tưởng là tròn đủ 
hai mươi tuôi, vi cho tu lên bậc trên người tròn đủ hai mươi tuồi khi nhận biêt 
là tròn đủ hai mươi tuổi, vị bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.1

1 Vì là trường hợp đầu tiên nên nhóm 17 thiếu niên ấy vẫn là Tỳ-khựu, dầu chưa đủ 20 tuổi. Các vị này 
thường khóc lóc khi bi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư hiếp đáp hoặc vẫn còn những hành đông của trẻ nít 
nhự đi xem lễ hội (điếu Pācittiya 37), chơi giỡn ở trong nước (điều Pãcỉttiya 53), để đồ đạc bừa bãi 
(điều Pãcittiya 60), v.v... (ND).

Điều học về người kém hai mươi tuổi là thứ năm.
-ooOoo-

6.7.6. ĐIỀU HỌC VÈ ĐÁM NGƯỜI ĐẠO TẶC
l. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bay giờ, có đoàn xe nọ có ý định đi ve phía 
tây của thành Rājagaha. Có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với những người ấy điều này:

—Tôi cũng sẽ cùng đi với quý vị.
-Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi vòng tránh trạm thuế.
—Này các đạo hữu, các người tự biết lấy.
Những viên chức đã nghe được răng: "Nghe nói đoàn xe sẽ đi vòng tránh 

trạm thuế" nên họ đã canh giữ các con đường. Sau đó, những viên chức ấy đã 
bắt được đoàn xe ấy, đã tịch thu, rồi đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: "Thua 
ngài, vì sao trong khi ngài biết mà vẫn đi chung với đám người đạo tặc?” Sau 
khi giữ lại, họ đã thả ra. Sau đó, vi Tỳ-khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi và kể lại 
sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vi ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vi sao vị Tỳ-khưu trong khi biết vẫn hẹn trước, 
rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc?" ・..(nt)・

-Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước, rồi đi chung 
đường xa với đám người đạo tặc, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-・..(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước, rồi đi 

chung đường xa với đám người đạo tặc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
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đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào trong khỉ biết vẫn hẹn trước, rồi đì chung đường xa với 
đám người đạo tặc ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pãcittỉyay

2. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ・..(nt)... Vị này là uvị Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 

hoặc là vị kia thông báo.
Đám người đạo tặc nghĩa là bọn trộm cướp có các hành động đã được thực 

hiện, hoặc có các hành động chưa được thực hiện, hoặc là họ đi trộm của các vị 
vua, hoặc đi vòng tránh trạm thuế.

Với: Cùng chung.
[Sau khi] hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: "Này các đạo hữu, chúng ta hãy 

di." "Thua ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy di.” "Này các đạo 
hữu, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai, chúng ta hãy di" 
thì phạm tội Dukkata,

Ngay cả từ làng này sang làng khác: ở ngôi làng trong khoảng cách đi 
được của con gà trông thì phạm tội Pâcỉttỉya theo môi một khoảng giữa của các 
ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng thì phạm tội Pâcỉttỉya theo từng 
khoảng cách nửa do-tuần.

Đám người đạo tặc, nhận biết là đám người đạo tặc, vị hẹn trước, rồi đi 
chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pãcỉttiya, Đám 
người đạo tặc, có sự hoài nghi, vị hẹn trước, rồi đi chung đường xa ngay cả từ 
làng này sang làng khác thì phạm tội Dukkata, Đám người đạo tặc, [lầm] tưởng 
không phải là đám người đạo tặc, vi hẹn trước, rồi đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì vô tội.

Vị Tỳ-khưu hẹn trước còn đám người không hẹn trước thì phạm tội Dukkata, 
Không phải là đám người đạo tặc, [lầm] tưởng là đám người đạo tặc thì phạm 
tội Dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, nhận biết không phải là đám người 
đạo tặc thì vô tội.

Sau khi không hẹn trước rồi di, đám người hẹn trước còn vị Tỳ-khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vi vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về đám người đạo tặc là thứ sáu.
—ooOoo—
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6.7.7. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC HẸN TRƯỚC
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ trong lúc đi đến 
thành Sāvatthi, ở trong xứ Kosala đã đi ngang qua cổng làng nọ. Có người đàn 
bà nọ sau khi gây gổ với chồng đã đi ra khỏi làng, sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu 
ấy đã nói điều này:

一 Thưa ngài, ngài Đại đức sẽ đi đâu?
一 Này chi gái, tôi sẽ đi thành Sāvatthi.
-Tôi sẽ cùng đi với ngài Đại đức.
- Này chị gái, cô có thể đi.
Sau đó5 chông của người đàn bà ây đã đi ra khỏi làng và đã hỏi dân chúng răng:
—Này quý vi, quý vi có nhìn thây người đàn bà hình dáng như vây không?
一 Này ông, cô áy đi với vị xuât gia roi.
Sau đó, người đàn ông ây đã đuôi theo và năm lây vi Tỳ-khưu ây, đã đánh 

đập, rồi thả ra. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy trong lúc giận dỗi đã n^ồi xuống ở gốc cây 
nọ. Khi ây? người đàn bà ây đã nói với người đàn ông ây điêu này:

一 Này ông, vi Tỳ-khưu ấy đã không dụ dỗ tôi di, mà chính tôi đi chung với 
vị Tỳ-khưu ấy. Vị Tỳ-khưu ấy không làm gì cả. Hãy đi đến và xin lỗi vi ấy.

Khi ấy5 người đàn ông ấy đã xin lỗi vi Tỳ-khưu ấy.
2. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi và kể lại sự việc ấy cho 

các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: "Vi sao vị Tỳ"khưu lại hẹn trước, rồi đi chung đường xa với người 
nữ*?” ...(nt)7

-Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi hẹn trước, rồi đi chung đường xa với người 
nữ, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)…Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hẹn trước, rồi đi chung đường xa 

với người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu5 các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào hẹn trước, rồi đi chung đường xa với người nữ ngay cả từ 
làng này sang làng khác thì phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vi Tỳ-khưu,5 được đề cập trong ý nghĩa này.
Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 

khônẹ phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 
nói xàu, là [lời nói] thô tục và không thô tục.
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Với: Cùng chung.
[Sau khi] hẹn trước: Vị hẹn trước răng: "Này chị gái, chúng ta hãy di." 

"Thua ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy di." "Này chị gái, chúng 
ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai, chúng ta hãy di” thi phạm tội 
Dukkata,

Ngay cả từ làng này sang làng khác: ở ngôi làng trong khoảng cách đi 
được của con gà trống thì phạm tội Pãcỉttiya theo mỗi một khoảng giữa của các 
ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pãcỉttiya theo từng 
khoảng cách nửa do-tuần.

Người nữ, nhận biết là người nữ, vi hẹn trước, rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pãcittỉya. Người nữ, có sự hoài 
nghi, vị hẹn trước, rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội Pãcittiya. Người nữ, [lầm] tưởng không phải là người nữ, vị hẹn 
trước, rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
Pãcittiya.

Vị Tỳ-khưu hẹn trước, còn người nữ không hẹn trước thì phạm tội Dukkata, 
Vi Tỳ-khưu hẹn trước, rồi đi chung đường xa với nữ dạ-xoa, hoặc với ma nữ, 
hoặc với người vô căn, hoặc với loài thú cái hình người ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội Dukkata.

Không phải là người nữ, [lầm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội.

Sau khi không hẹn trước roi đi, người nữ hẹn trước còn vị Tỳ-khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiến thì vô tọi.

Điều học về việc hẹn trước là thứ bảy.
—ooOoo—

6.7.8. ĐIỀU HỌC VÈ VỊ ARITTHA
l. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông 

Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ-khưu tên Arittha, trước đây là người huấn 
luyện chim ưng, có tà kiến ác sanh khởi như vầy: "Theo như ta hiểu về pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." 
Nhiều vị Tỳ-khưu đã nghe được rằng: "Nghe nói Tỳ-khmi tên Arittha, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng, đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 'Theo 
như ta hiêu vê pháp đã được đức Thê Tôn thuyêt giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức The Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại 
cho người thực hành.9,5
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2. Sau đó, các Tỳ-khiru ấy đã đi đến gặp Tỳ-khiru Arittha, trước đây là 
người huân luyện chim ưng, sau khi đên đã nói với Tỳ-khưu Arittha, trước đây 
là người huân luyện chim ưng điêu này:

一 Này Đại đức Arittha, nghe nói Đại đức đã có tà kiến ác sanh khởi như 
vầy: "Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hanh", có đúng không vậy?

一 Này các Đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

-Này Đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn, 
bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có 
nói như thế. Này Đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương 
thức rằng: Các pháp chướng ngại ấy có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng: Dục tình chỉ có chút ít khoái 
lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, 
ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như 
là miếng thịt,…(nt)..・ Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc 
Cỏ, ...(nt)..・ Dục tình đã được đức Thê Tôn giảng giải như là hô than cháy rực, 
・..(nt)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mo, ...(nt)... Dục 
tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn,..... (nt)... Dục tình
đã được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, ・..(nt)... Dục tình đã được 
đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, ...(nt)..・ Dục tình đã được đức Thế 
Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, ...(nt)... Dục tình đã được đức Thế Tôn 
giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn.

3. Khi được các Tỳ-khưu ấy nói như thế, Tỳ-khưu Arittha, trước đây là
người huân luyện chim ưng do có sự ngoan cô, châp giữ và bảo thủ tà kiên ác 
M A 穴 y r -l • Ẳ 'M JTây nên vân phát biêu giông như thê:

一 Này các Đại dức, đúng như vậy. Theo như tôi hiêu vê pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

Và như thế, các Tỳ-khưu ấy đã không thể giúp cho Tỳ-khưu Arittha, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các Tỳ-khưu 
ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Tỳ-khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện 
chim ưng rằng:
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一 Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vầy: “Theo như 
ta hiêu vê pháp đã được đức Thê Tôn thuyêt giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành”, có đúng không vậy?

一 Bạch Ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đen sự chướng ngại cho người thực hành.

一 Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại hiêu pháp được Ta thuyêt giảng là như thê? 
Này kẻ rồ dại, không phải Ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng: Các 
pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành? 
Dục tình đã được Ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều kho đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Ta giảng giải như 
là bộ xương, ...(nt)…Dục tình đã được Ta giảng giải như là miếng thịt, ...(nt)... 
Dục tình đã được Ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, ...(nt)..・ Dục tình đã được 
Ta giảng giải như là hố than cháy rực, ...(nt)..・ Dục tình đã được Ta giảng giải 
như là giấc mo,…(nt)..・ Dục tình đã được Ta giảng giải như là vật vay mượn, 
・..(nt)... Dục tình đã được Ta giảng giải như là trái trên cây, ...(nt)... Dục tình đã 
được Ta giảng giải như là lò sát sanh,…(nt)..・ Dục tình đã được Ta giảng giải 
như là mũi lao nhọn, ...(nt)…Dục tình đã được Ta giảng giải như là đầu rắn độc, 
nhiêu khô đau, nhiêu ưu phiên, ở đó điêu bát lợi còn nhiêu hơn.

5. Và này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống Ta do sự hiểu 
biêt sai lạc của bản thân mà ngươi còn làm tôn hại chính bản thân và tích lũy 
nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự 
thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)…Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ 
biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưư nào nói như vây: 'Theo như ta hiếu vê pháp đã được đức Thê 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức The Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đen sự chướng ngại cho người thực hành.，Vi Tỳ-khiru 
ấy nên được nói bởi các Tỳ-khưu như vầy: 'Đại đức chớ có nói như thế. Chớ 
có vu khổng đức Thế Tôn, bởi vì việc vu khổng đức Thế Tôn là không tốt. Bởi 
vì đức Thế Tôn không có nói như thế. Này Đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải y \ y r
băng nhiêu phương thức răng: Các pháp chướng ngại cỏ khả năng đem đên sự 
chướng ngại cho người thực hành.' Và khỉ được nói như vậy bởi các Tỳ-khưu 
mà vỉ Tỳ-khiru ây vân châp giữ y như thê, thì vỉ Tỳ-khưu ây nên được các Tỳ- 
khưu nhác nhở đên lân thứ ba đê từ bỏ việc ây. Nêu được nhác nhở đên lân thứ 
ba mà dứt bỏ việc âyf như thê việc này là tót đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm 
tội Pãcỉttỉyay

6. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ・..(nt)..・ Vị này là uvị Ty-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
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Nói như vầy: "Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức The Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đen sự chướng ngại cho người thực hành."

V| Tỳ-khưu ấy: Là vị Tỳ-khưu nói như thế.
Bởi các Tỳ-khưu: Bởi các vị Tỳ-khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 

nghe, các vị ấy nên nói rằng: "Dại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống 
đức Thế Tôn, bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế 
Tôn không có nói như thế. Này Đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều 
phương thức rang: Các pháp chướng ngại có khả năng đem đen sự chướng ngại 
cho nệười thực hành.^, Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ 
ba. Nêu [vị ấy] dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm 
tội Dukkata, Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội Dukkata.

7. Vị Tỳ-khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: 
"Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn, bởi vì việc vu 
khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. Này 
Đại dức, đức Thê Tôn đã giảng giải băng nhiêu phương thức răng: Các pháp 
chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.,, Nên 
đuyc nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lan thứ ba. Nếu [vị ấy] dứt bỏ, như 
thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata.

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

"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vi Tỳ-khưu này tên [như 
vầy] đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 'Theo như ta hiểu về pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.9 Vi ấy không 
chịu từ bỏ tà kiến ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
nhắc nhở vị Tỳ-khưu tên [như vầy] để dứt bỏ tà kiến ấy. Đây là lời đề nghị.

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vầy] đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 'Theo như ta hiểu về pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành/Vị ấy không 
chịu từ bỏ tà kiến ấy. Hội chúng nhắc nhở vi Tỳ-khưu tên [như vầy] để dứt bỏ 
tà kiến ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị Tỳ-khxru tên [như vầy] để dứt 
bỏ tà kiên ây xin im lăng; vi nào không đông ý có thê nói lên.

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(nt)・
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 

lắng nghe tôi. Vi Tỳ-khưu này tên [như vầy] đã có tà kiến ác sanh khởi như 
vầy: 'Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
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sự chướng ngại cho người thực hành/ Vị ây không chịu từ bỏ tà kiên ây. Hội 
chúng nhác nhở vi Tỳ-khưu tên [như vây] đê dứt bỏ tà kiên ây. Đại đức nào 
đồng ý việc nhắc nhở vị Tỳ-khiru tên [như vầy] để dứt bỏ tà kiến ấy xin im lặng; 
vị nào không đồng ý có thể nói lên.

Vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ tà kiến 
ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vW

9. Do lời đề nghi thì phạm tội Dukkata. Do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
thì phạm các tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
Pâcỉttỉya.

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vi không dứt bỏ thì 
phạm tội Pãcỉttiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội Pãcittỉya. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, vị 
không dứt bỏ thì phạm tội Pâcỉttiya.

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata.

Vi chưa được nhắc nhở. vi dứt bỏ, vi bi điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vi Arittha là thứ tám.
-ooOoo—

6.7.9. ĐIÊU HỌC VÈ VIỆC HƯỞNG THỤ CHUNG VỚI VỊ BỊ ÁN TREO
L Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của 

ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi biết 
Tỳ-khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vi không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm chung 
chỗ ngụ. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)…các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi biết Tỳ-khtru Arittha là 
vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến 
ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn năm chung chỗ ngu?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biêt Tỳ-khưu Arittha là vị 
phát ngôn như thế, là vi không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến 
ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngụ, có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(iìt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi biết Tỳ-khưu 

Arittha là vi phát ngôn như thế, là vi không thực hành thuận pháp và không dứt 
bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn năm chung chỗ ngụ 
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vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào trong khỉ biêt vỉ Tỳ-khưu là vỉ phát ngôn như thê, là 
vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiên ây mà vân hưởng 
thụ chung, hoặc van cộng trú, hoặc van nam chung chô ngụ thì phạm tội 
Pãcỉttỉyay

2. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Biêt nghĩa là tự mình biêt, hoặc là những người khác thông báo cho vị ây, 

hoặc là vị kia thông báo.
Vi phát ngôn như thế: Là vị nói như vầy: "Theo như ta hiểu về pháp đã 

được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hanh.”

Không thực hành thuận pháp nghĩa là bị phạt án treo, chưa được phục hồi.
Với vi không dứt bỏ tà kiến ấy: Với vị không dứt bỏ tà kiến đó.
[Hoặc vẫn] hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung, nghĩa là có hai sự 

hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung vê vật chát và sự hưởng thụ chung vê 
pháp. Sự hưởng thụ chung ve vật chát nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật chát 
thì phạm tội Pãcittỉya. Sự hưởng thụ chung về pháp nghĩa là vị đọc tụng hoặc 
bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội Pãcỉttiya 
theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm tội Pãcỉttiya 
theo mỗi một từ.

Hoặc [vẫn] cộng trú: Vị thực hiện lễ Uposatha, hoặc lễ Pavāranā. hoặc 
hành sự của hội chúng cùng với vị bị phạt án treo thì phạm tội Pãcittiya.

Hoặc [vẫn] nằm chung chỗ ngụ: ở chỗ chung mái che, khi VỊ bị phạt án 
treo đang năm, vị Tỳ-khưu năm xuổng thì phạm tội Pâcỉttỉya. Khi vi Tỳ-khưu 
đang năm, vị bị phạt án treo năm xuông thì phạm tội Pãcittiya. Hoặc cả hai 
nằm xuống thì phạm tội Pãcỉttỉya. Sau khi đứng dậy, [cả hai] lại nằm xuống thì 
phạm tội Pãcittiya.

Vị bị phạt án treo, nhận biết là bi phạt án treo, vị hưởng thụ chung, hoặc 
cộng trú, hoặc nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pãcittỉya. Vị bị phạt án treo, có 
sự hoài nghi, vị hưởng thụ chung, hoặc cộng trú, hoặc nằm chung chỗ ngụ thì 
phạm tội Dukkata. Vi bi phạt án treo, [lầm] tưởng là không bị phạt án treo, vi 
hưởng thụ chung, hoặc cộng trú, hoặc nằm chung chỗ ngụ thì vô tội.

Vị không bị phạt án treo, [lâm] tưởng là bị phạt án treo thì phạm tội Dukkata. 
Vi không bị phạt án treo, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vị không bị 
phạt án treo, nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội.
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Vị biết rằng: "Vị không bị phạt án treo", vị biết rằng: "Vị đã bi phạt án treo 
và đã được phục hồf\ vị biết rằng: đã dứt bỏ tà kiến ấy", vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc hưởng thụ chung với vi bi án treo là thứ chín.
—ooOoo—

6.7.10. ĐIỀU HỌC VÈ SA-DI KANTAKA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông 

Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Sa-di tên Kantaka có tà kiến ác sanh khởi như 
vầy: "Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
sự chướng ngại cho người thực hanh." Nhiều vị Tỳ-khxru đã nghe được rằng:

1 e JF y

"Nghe nói Sa-di tên Kantaka đã có tà kiên ác sanh khởi như vây: 'Theo như ta 
hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hanh.'” Sau đó, các Tỳ-khưu ấy đã đi đến gặp Sa-di tên Kantaka, 
sau khi đến đã nói với Sa-di tên Kantaka điều này:

-Này Sa-di Kantaka, nghe nói ngươi đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 
"Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành,\ có đúng không vậy?

一 Thưa các ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiêu vê pháp đã được đức Thê 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

2. - Này Sa-di Kantaka, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn, 
bởi vì việc vu không đức Thê Tôn la không tot. Bởi VI đức The Tôn không có 
nói như thê. Này Sa-di Kantaka, đức Thê Tôn đã giảng giải băng nhiêu phương 
thức rang: Các pháp chướng ngại có khả năng đem đen sự chướng ngại cho 
người thực hành. Đức Thê Tôn đã giảng giải răng: Dục tình chỉ có chút ít khoái 
lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, 
ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. ...(nt)... Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng 
giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn 
nhiều hơn.

Khi được các vị Tỳ-khưu ấy nói như thế, Sa-di Kantaka do có sự ngoan cố, 
chấp giữ và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: “Thua các 
ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.^,



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 531

3. Và như thế, các vị Tỳ-khưu ấy đã không thể giúp cho Sa-di Kaụtaka thoát 
khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các vi Tỳ-khmi ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi đó, đức The Tôn nhân lý do ấy, 
nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Sa-di Kantaka rằng:

一 Này Kantaka, nghe nói tà kiên ác đã sanh khởi ở ngươi như vây: "Theo 
như ta hiêu vê pháp đã được đức Thê Tôn thuyêt giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thê Tôn giảng giải không có khả năng đem đên sự chướng ngại 
cho người thực hành", có đúng không vậy?

一 Bạch Ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

4. - Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu pháp được Ta thuyết giảng là như 
thế? Này kẻ rồ dại, không phải Ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng: 
Các pháp chướng ngại có khả năng đem đên sự chướng ngại cho người thực 
hành? Dục tình đã được Ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, 
nhiêu ưu phiên, ở đó điêu bát lợi còn nhiêu hơn. Dục tình đã được Ta giảng giải 
như là bộ xương, nhiều kho dàu, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều 
hơn. ...(nt)..・ Dục tình đã được Ta giảng giải như là đầu ran độc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Và này kẻ rồ dại, hơn nữa 
ngươi không những vu khống Ta do sự hiểu biết sai lạc của bản thân mà ngươi 
còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rồ 
dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin,…(nt)...

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu5 như thế thì hội chúng hãy trục xuất Sa-di Kantaka. Và 

này các Tỳ-khưu, nên trục xuât như vây: "Này Sa-di Kantaka, kê từ hôm nay, 
không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của ngươi nữa. Ngay cả 
việc các Sa-di khác được hưởng là việc năm chung chô ngụ với các Tỳ-khưu 
hai ba đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ khác, hãy biến mất di.”

Sau đó5 hội chúng đã trục xuât Sa-di Kantaka. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư trong khi biết Sa-di Kantaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn 
dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ. Các 
Tỳ-khưu ít ham mu6n, ...(nt)…các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi 
sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi biết Sa-di Kantaka là kẻ đã bị trục xuất 
như thê mà vân dụ dô, vân bảo phục vụ, vân hưởng thụ chung, vân năm chung 
chỗ ngụ?,^ …(nt).

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết Sa-di Kantaka là kẻ 
đã bị trục xuât như thê mà vân dụ dô, vân bảo phục vụ, vân hưởng thụ chung, 
vẫn nằm chung chỗ ngụ, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi trong khi biêt Sa-di Kantaka 

là kẻ đã bị trục xuât như thê mà vân dụ dô, vân bảo phục vụ, vân hưởng thụ 
chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ vậy? Này những kẻ ro dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên pho biến điều học này như vay:

ỉ \ 9 5 r

“Nêu có vị Sa-di nói như vây: 'Theo như ta hiếu vê pháp đã được đức Thê 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức The Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đen sự chướng ngại cho người thực hành,' Vi Sa-dỉ ấy 
nên được nói bởi các Tỳ-khưu như sau: 'Này ông Sa-di, ngươi chớ có nói như 
thế. Chớ có vu khống đức Thế Tônf bởi vì việc vu khổng đức Thế Tôn là không 
tốt. Bởi vì đức Thế Ton không có nói như thế. Này ông Sa-dif đức Thế Tôn đã 
giảng giải bang nhiều phương thức rang: Các pháp chướng ngại có khả năng 
đem đen sự chướng ngại cho người thực hành.' Và khi được các Tỳ-khưu nói 
như vậy mà vỉ Sa-dỉ ây vân chấp giữy như thê, vi Sa-dỉ ây nên được nói bởi các 
Tỳ-khưu như sau: 'Này ông Sa-di, kê từ hôm nay, không được tuyên bô đức Thê 
Tôn ấy là bậc Đạo sư của ngươi nữa, Ngay cả việc các Sa-dỉ khác được hưởng 
là việc năm chung chô ngụ với các Tỳ-khưu hai ba đêmf việc ây không có cho 
ngươi nữa. Hãy đi cho khác, hãy biến mất đi.' Vi Tỳ-khưu nào trong khi biết vị 
Sa-dỉ là kẻ đã bỉ trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, hoặc vẫn bảo phục vụt hoặc 
van hưởng thụ chung, hoặc van nam chung cho ngụ thì phạm tội Pãcỉttiyay

6.2 Vi Sa-di nghĩa là vị Sāmanera được nói đến.

2 Do đánh số nhầm từ bản gốc Pâli (không có số 5), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiếu (BBT).

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

Vi Sa-di ấy: Là vi Sa-di nói như thế.
Bỏi các Tỳ-khưu: Bởi các Tỳ-khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, 

ĩ \ # r .

các vị ây nên nói răng: “Này ông Sa-di, ngươi chớ có nói như thê. Chớ có vu 
không đức The Ton, bởi vì việc vu khòng đức The Ton la không tót. Bơi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này ông Sa-di, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng 
nhiều phương thức rằng: Các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành." Nên được nói đên lân thứ nhì. Nên được nói đên lân 
thứ ba. Nếu [vị Sa-di ấy] dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 
thì vị Sa-di ấy nên được nói bởi các Tỳ-khưu như sau: "Này ông Sa-di, kể từ hôm 
nay, không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của ngươi nữa, và việc 
các Sa-di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngụ với các Tỳ-khưu hai ba 
đêm, ngay cả việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ khác, hãy biến mất di.”

Vi nào: Là bát cứ vị nào ...(nt)・



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 533

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ấy, 

hoặc là vị kia thông báo.
Đã bi trục xuất như thế: Đã bị trục xuất như vậy.
Vi Sa-di nghĩa là vị Sãmanera được nói đến.
Hoặc vẫn dụ dỗ: Vị dụ dỗ [nói rằng]: “Ta sẽ cho ngươi bình bát, hoặc y, 

hoặc sự đọc tụng, hoặc sự hỏi han" thì phạm tội Pãcittiya.
Hoặc vẫn bảo phục vụ: Vị chấp nhận bột tắm, hoặc đất sét, hoặc gỗ chà 

răng, hoặc nước rửa mặt của vị [Sa-di] ấy thì phạm tội Pãcittỉya.
Hoặc vẫn hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung, nghĩa là có hai sự hưởng 

thụ chung: Sự hưởnệ thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về pháp. Sự 
hưởng thụ chung vê vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật chát thì phạm tội 
Pãcitíiya. Sự hưởng thụ chung về pháp nghĩa là vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng. 
Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội Pãcỉttỉya theo mỗi một câu. 
Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm tội Pãcittiya theo mỗi một từ.

Hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ: ở chỗ chung mái che, khi vị Sa-di bị trục 
xuât đang năm, vị Tỳ-khưu năm xuông thì phạm tội Pãcittiya. Khi vị Tỳ-khưu 
đang nằm, vị Sa-di bị trục xuất nằm xuống thì phạm tội Pãcittiya. Hoặc cả hai 
nằm xuống thì phạm tội Pãcittiya. Sau khi đứng dậy, [cả hai] lại nằm xuống thì 
phạm tội Pãcỉttỉya.

Vị bi trục xuất, nhận biết là bị trục xuất, vị dụ dỗ, hoặc bảo phục vụ, hoặc hưởng 
thụ chung, hoặc nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pãcỉttỉya. Vi bị trục xuất, có sự 
hoài nghi, vi dụ dỗ, hoặc bảo phục vụ, hoặc hưởng thụ chung, hoặc nằm chung chỗ 
ngụ thì phạm tội Dukkata. Vị bị trục xuất, [lầm] tưởng là không bi trục xuất, vi dụ 
dỗ, hoặc bảo phục vụ, hoặc hưởng thụ chung, hoặc nam chung chỗ ngụ thì vô tội.

Vị không bi trục xuât, [lâm] tưởng là bị trục xuât thì phạm tội Dukkata. Vi 
không bị trục xuất, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vị không bi trục xuất, 
nhận biết là không bị trục xuất thì vô tội.

Vị biết rằng: uVị [Sa-di] không bi trục xuất”, vị biết rằng: "Vi [Sa-di] đã dứt 
bỏ tà kiến ấy”, vi bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vi Kantaka là thứ mười. 
Phẩm Có sinh vật là thứ mười.

—ooOoo—

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
CÔ ý giêt hại, có sinh vật, được khơi lại, sự che giâu tội xâu xa, chưa đủ 

hai mươi tuổi, và đám người, sự hẹn trước, vi Arittha, vi bị án treo và Sa-di 
Kantaka nữa; đây là mười điều học.

-ooOoo—
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6.8. PHẨM [NÓI] THEO PHÁP

6.8.1. ĐIỀU HỌC VÈ [NÓI] THEO PHÁP
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, tu viện Ghosita. 

Vào lúc bấy giờ, Đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các Tỳ-khmi đã nói 
như vày:

-Này Đại đức Channa, chớ có hành động như thê, điêu này không được phép.
Vị ấy nói như vầy:
一 Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho đên khi nào tôi 

còn chưa hỏi vị Tỳ-khiru khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao khi được các Tỳ-khưu nói theo pháp, Đại đức Channa lại nói như 
vày: 'Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật?959 ...(nt).

一 Này Channa, nghe nói khi được các Tỳ-khưu nói theo pháp, ngươi lại nói 
như vầy: "Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi 
nào tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luāf\ có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao khi được các Tỳ-khtru nói theo pháp, ngươi 

lại nói như vây: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho 
đen khi nào tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ ve Luật?^ 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỷ-khưu nào khi được các Tỳ-khưu nói theo pháp lại nói như vầy: 'Này 
các Đại dức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho đên khỉ nào tôi còn chưa 
hỏi vị Tỳ-khim khác kỉnh nghiệm, rành rẽ ve Luật' thì phạm tội Pãcỉttỉya. Này 
các Tỳ-khưu, vỉ Tỳ-khưu trong lúc học tập nên hiếu rõ, nên thác măc, nên suy 
xét. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy."

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là "vị Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
[Bởi] các Tỳ-khưu: [Bởi] các vi Tỳ-khưu khác.
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Theo pháp nghĩa là điều gì đã được đức Thế Tôn quy đinh là điều học, điều 
ấy gọi là theo pháp, nên được nói với điều ấy.

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

Vi dātu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nói như thế thì phạm 
tội Pãcỉttỉya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vi nói như thế thì phạm tội 
Pãcittiya. Vi đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nói như 
the thì phạm tội Pãcỉttỉya,

Khi được nói về điều không được quy định [nghĩ rằng]: "Thực hành điều 
này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự 
hoan hỷ, không đưa đên sự giảm thiêu, không đưa đên sự ra sức nô Iịtc", roi nói 
như vầy: "Này Đại dức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi vi Tỳ-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư thông 
thái, trí tuệ, nghe nhi仓u"; vị nói thì phạm tội Dukkata.

Khi được người chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy đinh [nghĩ răng]: "Thực hành điêu này không đưa đên sự đoạn 
trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự 
giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lụr", rồi nói như vầy: “Này đạo hữu, tôi 
sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu 
khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư thông thái, trí tuệ, nghe nhiều,,; 
vi nói thì phạm tội Dukkata.

Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata.

[Với] vi trong lúc học tập: [Với] vị có ý muốn học tập.
Nên hiểu rõ: Nên biết rõ.
Nên thắc mắc: "Thua ngài, điều này là thế nào, ý nghĩa của điều này là gi?"

r
Nên suy xét: Nên suy nghĩ, nên cân nhác.
Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là sự hợp lý trong trường 

hợp ấy.
Vi nói rằng: "Tôi sẽ biết, tôi sẽ học táp", vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 

vô tội.
Điều học về [nói] theo pháp là thứ nhất

-ooOoo—
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6.8.2. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC GÂY RA sự BỐI RÓI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, đức Thê Tôn băng nhiêu phương thức, 
thuyết giảng về Luật cho các Tỳ-khưu, ngợi khen về Luật, ngợi khen sự nghiên 
cứu về Luật, ngợi khen Đại đức upãli như thế này, như thế khác. Các Tỳ-khiru 
[nghĩ rằng]: "Bức Thế Tôn bằng nhiều phương thức, thuyết giảng về Luật, ngợi 
khen về Luật, ngợi khen về sự nghiên cứu Luật, ngợi khen Đại đức upâli như 
thế này, như thế khác. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy học thông thạo về 
Luật từ Đại đức Up互li." Và các vị ấy gồm nhiều Tỳ-khưu trưởng lão mới tu, và 
trung niên học thông thạo về Luật từ Đại đức Ưpâli.

2. Khi ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc điều này: "Này các Đại 
đức, hiện nay, nhiều vị Tỳ-khmi trưởng lão mới tu, và trung niên học thông thạo 
ve Luật từ Đại đức Upâli. Nêu các vị này được thành tựu kiến thức ve Luật, họ 
sẽ lôi và quay chúng ta theo cách thức như ý thích, vào thời điểm như ý thích, 
lâu mau như ý thích. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy chê bai Luāt.^ Sau đó, 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp các Tỳ-khưu và nói như vầy: "Được việc 
gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ 
đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối th6i!"

3. Các Tỳ-khiru ít ham mu6n, ...(nt)..・ các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại chê bai Luat?” ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi chê bai Luật, có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chê bai Luật? Này 

những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ・..(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“Khi Giới bổn (Pâtimokkha) đang được đọc tụng, vị Tỳ-khưu nào nói như 
vay: 'Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bổi rối thôi! 'Khi có sự chê 
bai điều học thì phạm tội Pãcỉttỉyay

4. Vi nào: Là bất cứ vị nào …(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vị Ty-khiru" được đề cập trong ý nghĩa này.
Khi Giới bổn (Patimokkho) đang được đọc tụng: Trong khi đang đọc 

tụng, hoặc trong khi đang bảo [người khác] đọc tụng, hoặc trong khi đang học.
Nói như vầy: Vị chê bai Luật đến vị đã tu lên bậc trên rằng: "Được việc gì 

với các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem 
lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối roi thôi! Những ai học thông thạo việc này, các 
vị ấy có sự ăn năn, có sự bực bội, có sự bối rối. Những ai không học thông thạo 
việc này, các vị ấy không có sự ăn năn, không có sự bực bội, không có sự bối 
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rối. Phần này là không được đọc tụng, phần này là không được học tập, phần 
này là không được học thông thạo, phần này là không được duy trì, Luật hãy 
biến mất hay là các Tỳ-khưu này hãy là những người không được thành tựu 
kiến thiic" thì phạm tội Pãcittiya.

5. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chê bai Luật thì 
phạm tội Pâcittỉya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị chê bai Luật thì 
phạm tội Pãcỉttỉya. Vị dātu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị 
chê bai Luật thì phạm tội Pãcittiya.

6. Vi chê bai pháp khác thì phạm tội Dukkata. Vi chê bai Luật hoặc Pháp 
khác đên người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata.

7. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata.

8. Vị không có ý định chê bai rồi nói rằng: “Này, đến khi nào ngươi học 
thông thạo về các bài kinh, hoặc các bài kệ, hoặc Vi diệu pháp rồi sẽ học thông 
thạo về Luật sau", vi bi điên. vi vi phạm đầu tiên thì vô tội.

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

6.8.3. ĐIỀU HỌC VÈ sự GIẢ vờ NGU DỐT
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử không đúng nguyên tác [nghĩ răng]: "Hãy đê các vị hay biêt răng: 
'Chúng ta đã phạm tội vì không biết"', rồi trong lúc Giới bổn (Pãtỉmokkhă) 
đang được đọc tụng lại nói như vầy: "Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay biết rằng 
điêu học này đã được truyên lại trong Giới bôn, đã được đây đủ trong Giới bôn 
và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa thang?9

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: “Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong lúc Giới bổn (Pãtimokkhă) đang 
được đọc tụng lại nói như vây: 'Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay biêt răng điêu 
học này đã được truyên lại trong Giới bôn, đã được đây đủ trong Giới bôn và 
được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng?5,9 ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói trong lúc Giới bổn (Pãtimokkhấ) đang được 
đọc tụng, các ngươi nói như vầy: "Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay biết rằng 
điều học này đã được truyền lại trong Giới bổn, đã được đầy đủ trong Giới bổn 
và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng9\ có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao trong lúc Giới bổn (Patimokkho) đang 

được đọc tụng, các ngươi lại nói như vầy: "Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay 
biêt răng điêu học này đã được truyền lại trong Giới bôn, đã được đây đủ trong 
Giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng?" Này những kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này 
các Tỳ-khưu5 các ngươi nên phổ biến điều học này như vay:

^Vị Tỳ-khưu nào trong lúc Giới bổn (Pãtỉmokkha) đang được đọc tụng vào 
môi nửa thảng lại nói như vây: 'Ngay giờ đây, tôi mới hay biêt răng điêu học 
này đã được truyền lại trong Giới bổn, đã được đầy đủ trong Giới bồn và được 
đưa ra đọc tụng vào moi nửa tháng.' Nêu các vị Tỳ-khưu khác biết rõ ve vị 
Tỳ-khưu ấy rang: 'Vị Tỳ-khưu này trước đây đã có ngồi hai hoặc ba lan trong 
lúc Giới bon (Pãtỉmokkha) đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa làm gì.' Vỉ z * r
Tỳ-khim ây không có được sự vô tội vì không biêt, Và trong trường hợp đó, 
[vỉ áy] đã vỉ phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp vê tội ây. Hơn nữa, r 9 r r \
Sự ngu dót nên được khăng đinh đôi với vị ây răng: 'Này Đại dức, ngươi đây 
không có sự lợi ích, ngươi đây đã nhận lãnh điêu xâu là việc trong lúc Giới bôn 
(Pãtimokkha) đang được đọc tụng, ngươi lại không khéo chăm chú và tác ỷ,' 
Đãy là tội Pãcỉttỉya trong sự ngu dót ây y

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Vào mỗi nửa tháng: Vào mỗi kỳ lễ Uposatha.
Trong lúc Giói bổn (Pātimokkhaṃ đang được đọc tụng: Trong khi [vị đọc 

Giới bổn] đang đọc tụng.
Nói như vây: Sau khi hành xử không đúng nguyên tăc, vị [nghĩ răng]: "Hãy 

để các vị hay biết rằng: 'Ta đã phạm tội vì không biết'", rồi trong lúc Giới bổn 
(Patimokkho) đang được đọc tụng lại nói như vay: "Ngay giờ đây, tôi mới hay 
biết rang điều học này đã được truyền lại trong Giới bon, đã được đay đủ trong 
Giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa thang” thì phạm tội Dukkata.

4. Nêu các vị Tỳ-khưu khác biêt rõ vê vị Tỳ-khưu có ý định giả vờ ngu 
dót ây răng: "Vị Tỳ-khưu này trước đây đã có ngôi hai hoặc ba lân trong lúc 
Giới bôn (Patimokkho) đang được đọc tụng, nói nhiêu hơn nữa làm gi.” Vj 
Tỳ-khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, 
[vị ấy] đã vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, 
Sự ngu dót của vị ây nên được khăng định. Và này các Tỳ-khưu, nên khăng 
định như vầy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, 
đủ năng lực:

"Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vầy] không khéo chăm chú và tác ý trong lúc Giới bổn {Patimokkho) đang được 
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đọc tụng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên khẳng đinh 
về sự ngu dốt của vị Tỳ-khưu tên [như vầy]. Đây là lời đề nghị.

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

Sự ngu dốt của vị Tỳ-khưu tên [như vầy] đã được hội chúng khẳng định. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như v由“

Khi sự ngu dot chưa được khăng định, vị giả vờ ngu dót thì phạm tội Dukkata, 
Khi sự ngu dốt đã được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội Pâcỉttỉya.

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội Pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội Pãcỉttỉya. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, vị giả 
vờ ngu dót thì phạm tội Pãcitíiya.

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata, Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội.

Vi chưa được nghe [Giới bổn được đọc tụng] một cách chi tiết, vị đã được 
nghe [Giới bổn được đọc tụng] một cách chi tiết chưa tới hai hoặc ba lần, vị 
không có ý định giả vờ ngu dót, vi bị điên, vi vi phạm đâu tiên thì vô tội.

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

6.8.4. ĐIỀU HỌC VÈ cú ĐÁNH
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư noi giận, 
bất bình, rồi tung cú đánh vào các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy khóc 
lóc. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

—Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?
一 Thưa các Đại dức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình, rồi 

tung cú đánh vào chúng tôi.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình, lại tung cú đánh 
vào các Ty-khưu?" ...(nt).

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi nôi giận, bát bình, roi tung cú đánh 
vào các Tỳ-khưu, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一…(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất binh, lại 

tung cú đánh vào các Tỳ-khiru vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khiru, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào nôi giận, bát bình, roi tung cú đảnh vào vị Tỳ-khtm thì 
phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Vào vi Tỳ-khưu: Vào vị Tỳ-khưu khác.
Nổi giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 

cay cú.
Tung cú đánh: Vi tung cú đánh bằng thân, hoặc bằng vật gắn liền với thân, 

hoặc vật ném ra, ngay cả bằng lá sen thì phạm tội Pãcittỉya.
Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên; vi nổi giận, bất bình, 

rồi tung cú đánh thì phạm tội Pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi; 
vi nổi giận, bất bình, rồi tung cú đánh thì phạm tội Pãcittiya. Vi đã tu lên bậc 
trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên; vị nôi giận, bát binh, roi tung cú đánh 
thì phạm tội Pãcỉttiya,

Vi nôi giận, bát bình, roi tung cú đánh vào người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên 
thì phạm tội Dukkata, Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biêt là chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata.

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

Điều học về cú đánh là thứ tư.
—ooOoo—

6.8.5. ĐIỀU HỌC VÈ sự GIÁ TAY [DỌA ĐÁNH]
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư nôi giận, 
bất bình, rồi giá tay dọa đánh  các Tỳ-khini nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy dầu 
được thoát khỏi cú đánh vẫn khóc lóc. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

1

1 Được ghi nghĩa theo Chủ giải: ^Pahāradānākāram dassetvã ..." (VinA. IV. 878). Dịch sát từ thì hành 
động nay là giá tay để tát tai (tola: lòng bàn tay; sattika: cây thương, con dao nho).

一 Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?
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. 2 ..人 < A
一 Thưa các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này nôi giận, bát bình, roi 

giá tay dọa đánh chúng tôi.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình. lại giá tay dọa 
dar± các Ty-ktor

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi nôi giận, bát bình, roi giá tay dọa 
đánh các Tỳ-khưu9 có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi khi nôi giận, bát bình, lại 

giá tay dọa đánh các Tỳ-khiru vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào nôi giận, bát bình, roi giá tay dọa đánh vỉ Tỳ-khưu thì 
phạm tội Pâcittiyay

3. V| nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vị Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu: Vi Tỳ-khưu khác.
Nổi giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 

cay cú.
Giá tay dọa đánh: Vị đưa lên [phần] thân [của mình], hoặc vật gắn liền với 

thân, ngay cả bằng lá sen thì phạm tội Pãcittiya,
Vị dātu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên; vị nổi giận, bất bình, rồi 

giá tay dọa đánh thì phạm tội Pãcỉttiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi; vi 
nổi giận, bất bình, rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội Pãcittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên; vị nôi giận, bát bình, roi giá tay dọa 
đánh thì phạm tội Pācittiya.

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

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

Điều học về sự giá tay [dọa đánh] là thứ năm.
—ooOoo-
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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 Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bôi nhọ vi 
Tỳ-khiru về tội Sanghãdisesa không có nguyên cớ.

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại bôi nhọ vị Tỳ-khưu vê tội 
Sañghādisesa không có nguyên CỚ7,5 ...(nt).

- Này các Tỳ-khưu9 nghe nói các ngươi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội 
Sañghādisesa không có nguyên cớ, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ vị Tỳ-khưu về 

tội Saúghãdỉsesa 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,…(nt)..・ Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khim nào bôi nhọ vi Tỳ-khưu về tội Sañghādisesa không có nguyên 
cớ thì phạm tội Pãcittiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu,, được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu: Vị Tỳ-khiru khác.
Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, không 

bi nghi ngờ.
về tội Sanghãdisesa: về bất cứ tội nào thuộc nhóm mười ba tội.
Bôi nhọ: Vi buộc tội hoặc bảo [người khác] buộc tội thì phạm tội Pãcittỉya.
Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vi bôi nhọ về tội 

Sañghādisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pãcittiya. Vi dātu lên bậc trên, 
có sự hoài nghi, vị bôi nhọ về tội Sañghādisesa 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 Sañghādisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pãcittiya.

Vị bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiến thì 
phạm tội Dukkata. Vi bôi nhọ người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata.

Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata.

Vị buộc tội hoặc bảo [người khác] buộc tội theo sự nhận biết, vị bi điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điêu học vê không có nguyên cớ là thứ sáu.
—ooOoo—
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6.8.7. ĐIỀU HỌC VÈ cố Ý
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. 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 rang]: "Này các 
Đại đức, điêu học đã được đức Thê Tôn quy đinh răng: '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 tren?59 
Các vi ấy khóc lóc. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?
一 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 muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi cô ý gợi lên nôi nghi hoặc ở nơi các 
Tỳ-khưu9 có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ 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, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào cô ỷ gợi lên nôi nghỉ hoặc ở nơi vi Tỳ-khiru [nghĩrăng]: 
'Như thê sẽ làm cho vỉ này không được thoải mái, dâu chỉ trong chóc látsau 
khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác thì phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này. 
ở nơi vi 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 đinh.
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 rang, ngươi đã 
thọ thực lúc sái thời; ta nghĩ răng, ngươi đã uông men say; ta nghĩ răng, ngươi 
đã ngồi với người nữ ở chỗ kín dáo" thì phạm tội Pãcỉttỉya.

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 dātu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vi cố ý gợi lên nỗi nghi 
hoặc thì phạm tội Pâcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vi cố ý gợi lên 
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nỗi nghi hoặc thì phạm tội Pãcittiya. Vi dātu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa 
tu lên bậc trên, vị cô ý gợi lên nôi nghi hoặc thì phạm tội Pãcỉttiya.

Vi cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi người chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata.

Vị không có ý định gợi lên nỗi nghi hoặc rồi nói rằng: "Ta nghĩ rằng, ngươi 
. 7 í A

chưa đủ hai mươi tuôi mà đã được tu lên bậc trên; ta nghĩ răng, 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. Nay ngươi hãy biết lấy, ngươi chớ có nghi 
hoặc vê sau nSy", vi bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội.

Điều học về cố ý là thứ bảy.
-ooOoo—

6.8.8. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC NGHE LÉN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khmi nhóm Lục Sư xung đột 
với các Tỳ-khưu hiền thiện. Các Tỳ-khiru hiền thiện nói như vầy:

一 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:
一 Này các Đại dức, vì sao các vị lại lên án chúng tôi bằng cách nói là không 

có liêm sỉ?
一 Này các Đại đức, các vị đã nghe ở đâu?
一 Chúng tôi đã đứng nghe lén các Đại đức.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê

e \ _ : 二 < r -

bai răng: "Vi 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 luân?" ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khiru9 nghe nói các ngươi đứng nghe lén các Tỳ-khưu đã . 9 r
nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiên đên sự tranh luận, có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rô 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 
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chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:

"Vi Tỳ-khtm nào đứng nghe lén các Tỳ-khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã 
nảy sanh sự cãi cọ, đã tiên đên sự tranh luận [nghĩ răng]: 'Những người này 
nỏi điêu gi, ta sẽ nghe lời áysau khỉ thực hiện chỉ nguyên nhân áy, không điêu 
nào khác thì phạm tội Pācittiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vj Tỳ-khưu,9 được đề cập trong ý nghĩa này.
[Của] các Tỳ-khưu: [Của] các vi Tỳ-khxru 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 h6", rồi 
đi đến thì phạm tội Dukkata. Tại nơi nào, vị [ấy] đứng và nghe được thì phạm 
tội Pãcittiya. Trong khi đang đi ở phía sau, vị đi nhanh hơn [nghĩ rằng]: "Ta sẽ 
lắng nghe" thì phạm tội Dukkata, Tại nơi nào, vị [ấy] đứng và nghe được thì 
phạm tội Pãcittỉya. Trong khi đang đi ở phía trước, vị đi chậm lại [nghĩ rằng]: 
"Ta sẽ lắng nghe" thi phạm tội Dukkata. Tại nơi nào, vị [ấy] đứng và nghe được 
thì phạm tội Pācittiya. Sau khi đi đen chỗ đứng, hoặc chỗ ngoi, hoặc chỗ nằm 
của vị Tỳ-khưu, nên tằng hắng, nên báo hiệu cho vi đang nói biết. Nếu không 
tằng hắng hoặc báo hiệu cho biết thì phạm tội Pācittiya,

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác: Không có 
bát cứ nguyên nhân nào khác đê đứng nghe lén.

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vi đứng nghe lén thì 
phạm tội Pãcỉttỉya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội Pācittiya. Vi dātu 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 Dukkata. Người 
chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Người chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata,

[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, vi bị điên, vi vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc nghe lén là thứ tám.
—ooOoo—

6.8.9. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC NGAN CẢN HÀNH sự
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi
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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”, 

y y ■ * r r

roi đã thực hiện hành sự cho vị ây. Sau đó, vị Tỳ-khưu ây đã đi đên gặp các
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói với vị Tỳ-khưu ấy 
điêu này:

—Này Đại đức, hội chúng đã làm gì?
一 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 dức." Và này Đại dức, nếu chúng 
tôi biết rằng: "Sẽ thực hiện hành sự cho Đại dức” thì chúng tôi đã không trao 
ra sự tùy thuận.

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi 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 phan?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu5 nghe nói các ngươi sau khi trao ra sự tày 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:
-...(nt)... 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, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào sau khỉ trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đủng 
pháp, sau đó lại tiến hành việc phê phản thì phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là Tỳ-khưu^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Hành sự đúng pháp nghĩa là hành sự công bố5 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 Pãcittiya.

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 Pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài 
nghi, vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội Dukkata. Hành 
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Sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, vi sau khi trao ra sự tùy thuận 
rồi phê phán thì vô tội.

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata, 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkaịa. 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 bi hành sự"； vị bị điên; vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.

Điều học về việc ngăn cản hành sự là thứ chín.
—00O00-

6.8.10. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC Bỏ ĐI KHÔNG TRAO RA sự TÙY THUẬN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thể Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. 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 vi. Khi ây, hội chúng [bàn bạc răng]: "Hội chúng đã tụ hội lại 
VÌ mục đích của hành sự nào thì chúng ta sẽ thực hiện hành sự ây", roi đã thiêt 
lập lời đề nghị. Khi ấy, vị Tỳ-khuu ấy [nói rằng]: "Các vị này thực hiện hành sự 
đến từng vi một giống y như vầy. Các Đại đức sẽ thực hiện hành sự đến vị nào 
day?99 Sau khi không trao ra sự tùy thuận, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi.

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê
• 1 r < • : -.Ce

bai răng: "Vi sao trong khi lời quyêt định đang được tuyên bô ở hội chúng, vị 
Tỳ-khưu không trao ra sự tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ di?” ...(nt).

一 Này Tỳ-khưu, nghe nói trong khi lời quyết đinh đang được tuyên bố ở hội 
chúng, ngươi không trao ra sự tùy thuận, roi từ chô ngôi đứng dậy và bỏ đi, có 
đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
—...(nt)... 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, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này 
như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào, trong khỉ lời quyêt đinh đang được tuyên bô ở hội chủng, 
không trao ra sự tùy thuận, rồi từ cho ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội 
Pãcỉttỉyay

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Tỳ-khưu^, được đề cập trong ý nghĩa này.
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Trong khi lời quyết đinh [đang được tuyên bố] ờ hội chúng nghĩa là sự 
việc đã được kể ra nhimg 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 đúng dậy và bỏ 
y 7 9

đi: [nghĩ răng]: "Làm cách nào đê hành sự này là không thê duy trì, là theo phe 
nhóm, không thể thực hiên” rồi đi thì phạm tội Dukkata. Vị lìa xa khỏi tập thể 
một tầm tay [lm25] thì phạm tội Dukkata. Khi đã lìa khỏi thì phạm tội Pãcittiya.

Hành sự đúng pháp, nhận biêt là hành sự đúng pháp, vi không trao ra sự tùy 
thuận, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội Pãcỉttiya. Hành sự đúng 
pháp, có sự hoài nghi, vị không trao ra sự tùy thuận, roi từ chô ngôi đứng dậy 
và bỏ đi thì phạm tội Dukkata. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai 
pháp, vi không trao ra sự tùy thuận, roi từ chô ngôi đứng dậy và bỏ đi thì vô tội.

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 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 e r : y 9 A •
Sự tranh cãi đên hội chúng" roi đi; [nghĩ răng]: uSẽ có sự chia rẽ hội chúng, 
hoặc là sự bất đồng trong hội chiing” rồi đi; [nghĩ rằng]: uHội 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,9 rồi đi; vị bị bệnh rồi đi; vị đi vì công việc cần làm đối 
với vị bị bệnh; vi bị khó chịu vì đại tiện, hoặc tiểu tiện rồi đi; vi không có ý 
định làm xáo trộn hành sự [nghĩ răng]: "Ta sẽ quay trở lại" roi đi; vị bị điên; vi 
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 VÈ VỊ D ABBA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơiỊ. . L

nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Đại đức Dabba Mallaputtā phân bô 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Và vị Đại đức ấy có y đã tàn 
tạ. Vào lúc bây giờ, có một y được phát sanh đên hội chúng. Khi ây, hội chúng 
đã cho y ây đên Đại đức Dabba Mallaputtā. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: "Các Tỳ-khưu trao phân lợi lộc thuộc vê hội chúng 
thuận theo sự quen biết.,^

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y, 
sau đó lại tiến hành việc phê phán?” ...(nt)・

一 Này các Tỳ-khưu9 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?
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-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi cùng với hội chúng hợp 

nhát đã cho y, sau đó lại tiên hành việc phê phán vậy? Này những kẻ rô dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này

• • 9 s r \ \

các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:
"Vị Tỳ-khưu nào cùng với hội chúng hợp nhát đã choyf sau đó lại tiên hành 

việc phê phản rằng: 'Các Tỳ-khưu trao phần lợi lộc thuộc về hội chủng thuận 
theo sự quen biết'thì phạm tội Pãcỉttiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng tru được thiết lập trong cùng 

ranh giới.
Y nghĩa là bát cứ loại y nào thuộc vê sáu loại y [có kích thước] tôi thiêu cân 

phải chú nguyện để dùng chung.
[Sau khỉ] đã cho: Sau khi đích thân cho.
Thuận theo sự quen biêt 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 thay 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 
phàm trị bệnh, ngay cả cục bột tăm, gô chà răng, năm 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 vi sắp 
xếp bữa ăn, hoặc làm vị phân chia cháo, hoặc làm vi phân chia trái cây, hoặc 
làm vi phân chia thức ăn khô, hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê phán 
thì phạm tội Pâcittiya.

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi y đã được cho, vi 
phê phán thì phạm tội Pãcittỉya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi y đã 
được cho, vị phê phán thì phạm tội Pãcittiya. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng 
là hành sự sai pháp, khi y đã được cho, vi phê phán thì phạm tội Pãcỉttiya.

Khi vật dụng khác đã được cho, vị phê phán thì phạm tội Dukkata. Khi 
y hoặc vật dụng khác đã được cho đên 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 vi 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 
Dukkata,
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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 đinh bởi hội chúng làm vị phân bố chỗ trú ngụ, 
hoặc làm vi 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 vi phân chia vật linh tinh, 
vị phê phán thì phạm tội Dukkata.

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata.

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 đen vị ấy? Thậm chí 
khi nhận được roi, [vị áy] sẽ phí phạm, sẽ không bảo quản đúng đăn,,; vi bị 
điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vi Dabba là thứ mười một
—ooOoo—

6.8.12. ĐIỀU HỌC VÈ VIỆC THUYẾT PHỤC DÂNG
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthi có bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng của phường hội nọ đã được chuẩn bi, [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.
一 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 nhiêu thí chủ, hội chúng có nhiêu cơ hội. 

Các vi này sống ở đây nương nhờ vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nấu quý 
vi sẽ không bố thí đến các vi 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 Su, rồi dâng vật thực 
đen hội chúnẹ. Các vị Tỳ-khưu biết được bữa trai phạn có dâng y đen hội chúng 
đã được chuan bị mà không biết rằnệ： "[Y] đã được dâng đen các Tỳ-khưu 
nhóm Lục Su", các vị ây đã nói như vây:

一 Này các đạo hữu, hãy công hiên y đên hội chúng.
一 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.
2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)…các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 

rằng: "Vi 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?,^ ...(nt).
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-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biêt lợi lộc đã được khăng 
định là dành riêng cho hội chúng vân thuyêt phục dâng cho cá nhân, có đúng 
không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi biết lợi lộc đã 

được khẳng đinh 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, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học A
này như vây:

"Vị Ty-khim nào trong khi biết lợi lộc đã được khẳng đỉnh là dành riêng 
cho hội chúng van thuyết phục dâng cho cả nhân thì phạm tội Pācittiyay

3. Vi nào: Là bất cứ vi nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vj 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 

vi 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 tri bệnh, ngay cả cục bột tam, gỗ chà răng, nắm chỉ rời.
Đã được khẳng đỉnh 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 
Pâcỉttỉya. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Pãcittỉya. Khi đã được khẳng định, có sự 
hoài nghi, vị thuyêt phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Dukkata. Khi đã được 
khẳng đinh, [lầm] tưởng là chưa được khẳng đinh, 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 Dukkata, Khi đã được khẳng r r r
định là dâng đên bảo tháp, vị thuyêt phục dâng đên bảo tháp khác, hoặc hội 
chúng, hoặc cá nhân thì phạm tội Dukkata. 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 Dukkata,

Khi chưa được khẳng định, [lầm] tưởng là đã được khẳng định thì phạm tội 
Dukkata. Khi chưa được khẳng đinh, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định thì vô tội.

Trong khi được hỏi rằng: "Chúng tôi dâng nơi nao?99 vị nói rằng: “Noi nào 
mà pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm 
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vật sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị được hoan 
hỷ thì hãy dâng nơi âỏ"\ vị bị diên, 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, vi 
Dabba và việc thuyết phục dâng.

—ooOoo—
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6.9. PHẨM ĐỨC VUA

6.9.1. ĐIỀU HỌC VÈ HÂU CUNG CỦA ĐỨC VUA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã ra 
lệnh cho người giữ công viên rang:

一 Này khanh, hãy đi và làm sạch sẽ công viên. Chúng ta sẽ đi đến công viên.
-Tâu Bệ hạ, xin vâng.
Rồi người giữ công viên nghe lệnh đức Vua Pasenadi xứ Kosala, trong lúc 

làm sạch sẽ công viên đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau 
khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã tâu với 
đức Vua Pasenadi xứ Kosala điều này:

-Tâu Bệ hạ, công viên đã được sạch sẽ. Tuy nhiên, đức Thế Tôn đang ngồi ở đó.
-Này khanh, hãy vậy đi. Chúng ta sẽ thăm viếng đức Thế Tôn.
2. Sau đó, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến công viên và đã đi đến 

gần đức The Tôn. Vào lúc bay giờ, có nam cư sĩ nọ đang ngoi thăm viếng đức 
Thê Tôn. Đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thây nam cư sĩ ây đang ngôi 
thăm viếng đức Thế Tôn, sau khi nhìn thấy đã hoảng sợ đứng lại. Khi ấy, đức 
Vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: "Theo như việc người đàn ông này 
thăm viếng đức Thế Tôn thì không phải là kẻ ác” nên đã đi đến gần đức Thế 
Tôn, sau khi đên đã đanh lê đức The Ton roi ngoi xuồng ơ một bên. Khi áy, 
nam cư sĩ ấy do sự tôn kính đức Thế Tôn đã không cúi lạy đức Vua Pasenadi 
xứ Kosala, cũng không đứng dậy chào. Khi ấy, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã 
không được hài lòng [nghĩ rằng]: "Tại sao người đàn ông này lại không cúi lạy 
cũng không đứng dậy chào khi ta đi đến?” Khi ấy, đức Thế Tôn nhận biết đức 
Vua Pasenadi xứ Kosala không được hài lòng nên đã nói với đức Vua Pasenadi 
xứ Kosala điều này:

-Tâu Đại vương, vi nam cư sĩ này là vị nghe nhiều kinh điển đã được 
truyền thừa, đã lìa khỏi tham ái trong các dục.

3. Khi ấy, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: "Nam cư sĩ này 
quả không phải là thấp thỏi. Đức Thế Tôn còn khen ngợi người này", rồi đã nói

ĩ y

với nam cư sĩ áy điêu này:
一 Này nam cư sĩ, khanh có thể nói lên điều có lợi ích.
-Tâu Bệ hạ, rất đúng.
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Sau đó5 đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích và tạo niềm phấn 
khởi cho đức Vua Pasenadi xứ Kosala bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được 
đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
pháp thoại, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã từ chỗ ngoi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.

4. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đang ngự ở tầng trên 
của tòa lâu đài. Đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy tay 
câm dù đang đi ở trên đường, sau khi nhìn thây đã ra lệnh mời đên, roi đã 
nói điều này:

一 Này nam cư si, nghe nói khanh nghe nhiều kinh điển được truyền thừa. 
Này nam cư sĩ, tốt thay! Khanh hãy nói pháp cho các cung phi của trẫm.

-Tâu Bệ hạ, điều thần biết được là cũng nhờ vào các ngài Đại đức. Chính 
các ngài Đại đức sẽ nói pháp cho các cung phi của Bệ hạ.

Khi ấy, đức Vua Pasenadi xứ Kosala [nghĩ rằng]: “Nam cư sĩ đã nói diing” 
A 日 K >4-• Ấ W <4- r Ắ r-p /y *1 1 • ^4-Á ^4- 9 1 1 冬 ^4. r Á qp /y À • Ã •nen đã đi đen gặp đức Thê Ton, sau khi đen đã đảnh le đức Thê Tôn roi ngôi 

xuông ở một bên. Khi đã ngôi xuồng một bên, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã 
nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, tốt thay! Xin đức Thế Tôn hãy chỉ thi một vị Tỳ-khưu là vị sẽ 
nói pháp cho các cung phi của trẫm.

Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, ・..(nt)…cho đức Vua Pasenadi xứ Kosala 
bằng bài pháp thoại. ...(nt)... hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.

5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:
一 Này Ānanda, như thế thì ngươi hãy nói pháp cho các cung phi của đức vua.
-Bạch Ngài, xin vâng.
Rồi Đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đã đi vào lần này, lần khác 

và đã nói pháp cho các cung phi của đức vua. Khi ây vào buồi sáng, Đại đức 
Ānanda đã mặc y, cầm y bát đi đến chỗ ngụ của đức Vua Pasenadi xứ Kosala. 
Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đang nằm cùng với Hoàng hậu 
Mallikâ. Hoàng hậu Mallikã đã nhìn thay Đại đức Ānanda từ đàng xa đang 
đi lại, sau khi nhìn thấy đã vội vàng đứng lên. Tấm vải choàng màu vàng của 
hoàng hậu đã rơi xuống. Khi ấy, Đại đức Ānanda ngay tại chỗ đó đã quay lại, 
đi trở vê tu viện và đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu.

6. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: “Vi sao Đại đức Ānanda khi chưa được báo tin trước lại đi vào hậu cung 
của đức vua?” ...(nt).

—Này Ānanda, nghe nói ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi vào hậu 
cung của đức vua, có đúng không vậy?

—Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)... Này Ānanda, vì sao ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi vào 

hậu cung của đức vua vậy? Này Ānanda, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại, roi bảo các Tỳ-khưu răng:
7. - Này các Tỳ-khưu, đây là mười điêu nguy hiêm trong việc đi vào hậu 

cung của đức vua. Thế nào là mười?
Này các Tỳ-khưu, trường hợp đức vua đang nằm với hoàng hậu, vị Tỳ-khưu 

đi vào nơi ấy, hoặc là khi nhìn thấy vi Tỳ-khưu? hoàng hậu nở nụ cười, hoặc là
, JF * : r

khi nhìn thây hoàng hậu5 vị Tỳ-khưu nở nụ cười. Trong trường hợp ây, đức vua 
khởi ý như vầy: “R6 ràng giữa những người này đã xảy ra chuyện, hoặc họ sẽ 
làm ra chuyện.,, Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ nhất trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua có nhiều phận sự, có nhiều 
công việc cân phải làm, sau khi đi đên với người đàn bà nào đó roi không nhớ. 
Do việc ây, cô ây mang thai. Trong trường hợp ây, đức vua khởi ý như vây: "O 
đây, không có người nào khác đi vào, ngoại trừ vi xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?" Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ nhì trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua có vật 
báu nào đó bị mất trộm. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: "d đây, 
không có người nào khác đi vào, ngoại trừ vi xuât gia; có thê là việc làm của 
vị xuât gia?" Này các Tỳ-khưu5 đây là điêu nguy hiềm thứ ba trong việc đi vào 
hậu cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, các 
chuyện nội vụ đang được giữ kín lại bi tiết lộ ra bên ngoài. Trong trường hợp 
ấy, đức vua khởi ý như vày: "d đây, không có người nào khác đi vào, ngoại trừ 
vi xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các Tỳ-khưu, đây là điều 
nguy hiểm thứ tư trong việc đi vào hậu cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, hoặc 
là con âm mưu giết cha, hoặc là cha âm mưu giết con. Họ khởi ý như vầy: "d 
đây, không có người nào khác đi vào, ngoại trừ vị xuất gia; có the là việc làm 
của vị xuât gia?" Này các Tỳ-khưu, đây là điêu nguy hiêm thứ năm trong việc 
đi vào hậu cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị 
tháp lên địa vị cao. Những người không hài lòng với điêu ây khởi ý như vây: 
"Bức vua thân cận với vị xuât gia; có thê là việc làm của vị xuât gia?" Này 
các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ sáu trong việc đi vào hậu cung của 
đức vua.
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Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vi cao 
xuống địa vi thấp. Những n辩ời không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: 
“Dức vua thân cận với vi xuất gia; có the là việc làm của vị xuất gia?" Này các 
Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ bảy trong việc đi vào hậu cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội không 
đúng thời. Những người kh6ng hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: “Bức vua 
thân cận với vị xuất gia; có the là việc làm của vị xuất gia?" Này các Tỳ-khưu5 
đây là điều nguy hiểm thứ tám trong việc đi vào hậu cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, đức vua điêu động quân đội đúng 
thời, giữa đường lại quay trở về. Những người không hài lòng với điều ấy khởi 
ý như vầy: "Dức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất 
gia?" Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ chín trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua.

Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, hậu cung của đức vua là đông 
đúc với những voi, đônẹ đúc với những ngựa, đông đúc với những xe, các sắc, 
thinh, hương, vi, xúc đều gợi lên sự đam nhiễm, không thích hợp cho vị xuất 
gia. Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ mười trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Này các Tỳ-khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua.

8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách Đại đức Ānanda bằng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, về sự khó khăn trong việc ăn uống, 
・..(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

“ Vi Tỳ-khưu nào khỉ chưa được báo tin trước mà vượt qua ngưỡng cửa [phòng 
ngủ] của đức vua dòng Sát-đế-lỵ đã được đội lên vương miện, trong lúc đức vua 
chưa đi khỏi, trong lúc vật báu [hoàng hậu] chưa lui ra thì phạm tội Pãcittiyay

9. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là T，-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Dòng Sát-đế-lỵ nghĩa là hậu duệ thuần khiết được khéo sanh ra từ cả hai 

bên, là từ dòng bên mẹ và từ dòng bên cha cho đến bảy thế hệ tổ tiên, không bi 
gièm pha, không bị chỉ trích khi nói về nguồn gốc.

Đã được đoi lên vương miện: Đã được đăng quang với lễ phong vương 
của dòng Sát-để-lỵ.

Trong lúc đức vua chưa đi khỏi: Đức vua chưa ra khỏi phòng ngủ.
Trong lúc vật báu [hoàng hậu] chưa lui ra: Hoàng hậu chưa ra khỏi 

phòng ngủ, hoặc cả hai chưa ra khỏi.
Chưa được báo tin trước: Chưa được thỉnh mời [đi vào].
Ngưỡng cửa nghĩa là ngạch cửa của phòng ngủ được đề cập đến.
Phòng ngủ nghĩa là bất cứ nơi nào được quy định là chỗ nằm của đức vua, 

thậm chí chỉ được bao quanh bằng khung màn che.
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Vượt qua ngưỡng cửa: Vị vượt qua ngạch cửa bước thứ nhất thì phạm tội 
Dukkata, Vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pãcittiya.

Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, vị vượt qua ngưỡng 
cửa thì phạm tội Pãcittỉya. Khi chưa được báo tin, có sự hoài nghi, vị vượt qua 
ngưỡng cửa thì phạm tội Pâcittiya. Khi chưa được báo tin, [lầm] tưởng là đã 
được báo tin, vị vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội Pãcittỉỵa.

Khi đã được báo tin, [lầm] tưởng là chưa được báo tin thì phạm tội Dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội.

Khi đã được báo tin, [đức vua] không phải là dòng Sát-đê-lỵ, chưa được đăng 
quang với lễ phong vương của dòng Sát-đế-lỵ9 hoặc là đức vua đã ra khỏi phòng 
ngủ, hoặc là hoàng hậu đã ra khỏi phòng ngủ, hoặc cả hai đã ra khỏi phòng ngủ, 
không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội.

Điều học về hậu cung của đức vua là thứ nhất.
-00O00-

6.9.2. ĐIỀU HỌC VÈ VẬT QUÝ GIÁ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỵ-khưu nọ tắm ở dòng sông 
Aciravatī. Có người Bà-la-môn nọ, sau khi bỏ xuống trên bờ túi xách có năm 
trăm [đồng tiền], rồi cũng đã tắm ở dòng sông Aciravatī, sau đó đã quên lửng, 
rồi ra đi. Khi ấy, vi Tỳ-lđiiru ấy [nghĩ rằng]: “Thi xách này là của người Bà-la- 
môn ấy, chớ để bi mất cắp ở chỗ này”, rồi đã giữ lấy. Sau đó5 người Bà-la-môn 
ấy, sau khi nhớ ra đã vội vã chạy trở lại và đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này:

一 Này ông, vậy ông có nhìn thấy túi xách của tôi không?
-Này Bà-la-môn, đây này.
Rồi đã trao cho [người Bà-la-môn]. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý 

điều này: "Bằng phương kế gì để ta khỏi phải biếu vị Tỳ-khưu này một bình bát 
đầy?" [nên đã nói rằng]: “Này ông, của toi không phải là năm trăm, của tôi là 
một ngàrT, sau khi giữ [vị Tỳ-khưu] lại, rồi đã thả ra.

2. Sau đó, vị Tỳ-khiru ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các Tỳ- 
khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)…các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: "Vi sao vị Tỳ-khưu lại nhặt lấy vật quý gis?" ...(nt)・

一 Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi nhặt lấy vật quý giá, có đúng không vậy?
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nhặt lấy vật quý giá vậy? Này kẻ rồ 

dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
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“ Vỉ Tỳ-khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quỷ giá, hoặc vật được xem 
là quý giả thì phạm tội Pãcỉttiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthi có lễ hội. Dân chúng chưng diện,

trang diêm đi đên công viên. Bà Visākhā, mẹ của Migâra, cũng chưng diện, 
trang điểm [nghĩ rằng]: "Ta sẽ đi đến cong viên.,, Sau khi đi ra khỏi làng 
[nghĩ rằng]: "Ta sẽ làm gì sau khi đi đến công viên? Hay là ta nên thăm 
viếng đức Thế T6n?‘‘，rồi đã tháo ra đồ trang sức, dùng thượng y buộc lại 
thành gói, rồi trao cho người tớ gái [nói rằng]: "Này em, hãy cầm lấy gói đồ 
này." Sau đó, bà Visākhā, mẹ của Migâra, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đen đã đanh le đức The Ton roi ngoi xuồng ơ mọt ben. Đức The Ton đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm phân khởi cho bà Visākhā, mẹ 
của Migāra, đang ngôi một bên băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được 
đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng 
bài pháp thoại, bà Visākhā, mẹ của Migāra, đã từ chỗ ngoi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Khi ấy, cô tớ gái ấy 
đã quên lửng gói đồ ấy và ra đi. Các Tỳ-khưu đã nhìn thấy, rồi đã trình sự 
_! △ _ A_ 1 A 4. r_ FTīl À rr^ △việc ay len đức The Ton.

—Này các Tỳ-khưu, như thế thì các ngươi hãy nhặt lấy và để riêng ra.
4. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, 

rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
-Này các Tỳ-khxru5 Ta cho phép nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, 

hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn 
viên chô ngụ, roi đê riêng ra [nghĩ răng]: "Là của ai, người ây sẽ đem di." Và 
này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khtru nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, hoặc vật được xem 
là quỷ giả thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở 
trong khuôn viên cho ngụ."

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, trong xứ Kāsī có ngôi làng là nơi thương mãi của gia 

chủ Anāthapindika. Và vị gia chủ ấy đã dặn dò viên quản lý rằng: "Nếu các ngài 
Đại đức đi đến, ngươi có thể dọn bữa 負n." Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu 
trong khi đi du hành ở xứ Kāsī đã đi đen ngôi làng là nơi thương mãi của gia 
chủ Anāthapindika. Người đàn ông ấy đã nhìn thấy các vị Tỳ-khưu ấy từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp các vị Tỳ-khiru ấy, sau khi đến 
đã đảnh lễ các vị Tỳ-khưu ấy và đã nói điều này:

一 Thưa các ngài, xin các ngài Đại đức hãy nhận lời bữa ăn của gia chủ vào 
ngày mai.

Các vị Tỳ-khưu ấy đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, khi trải qua 
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đêm ấy, người đàn ông ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại 
cứng, loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ. Vi ấy sau khi tháo ra chiếc 
nhẫn đeo ngón tay, rồi đã dâng bữa ăn đến các vi Tỳ-khiru ấy [nói rằng]: "Các 
ngài Đại đức sau khi thọ thực xin cứ việc ra đi. Tôi cũng sẽ đi làm công việc.^, 
Rồi đã quên lửng chiếc nhẫn đeo ngón tay và ra đi. Các vị Tỳ-khưu sau khi 
nhìn thấy [nghĩ rằng]: "Nếu chúng ta đi, chiếc nhẫn đeo ngón tay này sẽ bi mất 
trộm,, nên đã ngồi lại ngay tại chỗ ấy. Sau đó, người đàn ông ấy khi xong công 
việc quay trở lại đã nhìn thây các vị Tỳ-khưu ây nên đã nói điêu này:

-Thưa các ngài, tại sao các ngài Đại đức ngồi lại ngay tại chỗ này?
Khi ấy, các vi Tỳ-khiru ấy đã kể lại sự việc ấy cho người đàn ông ấy, rồi sau 

khi đi đến thành Sāvatthi đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã 
trình sự việc ay len đức The Torie

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, 
hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn 
viên chỗ ngụ, rồi để riêng ra [nghĩ rằng]: "Là của ai, người ấy sẽ đem di.” Và 
này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quỷ giả, hoặc vật được xem 
là quỷ giả thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ trong khuôn viên tu viện, hoặc trong 
khuôn viên chô ngụ. Vi Tỳ-khưu sau khi nhặt lây hoặc bảo nhặt lây vật quỷ giá, 
hoặc vật được xem là quỷ giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn 
viên chô ngụ nên đê riêng ra [nghĩ răng]: 'Là của ai, người ây sẽ đem đi" Đây : r ỉ
là điêu đủng dăn trong trường hợp ây y

r e

7. Vi nào: Là bát cứ vi nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là Ty-khưu" được đề cập trong ý nghĩa này.
Vật quý giá nghĩa là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc pha lê, ngọc xa-cừ, đá 

quý, ngọc san hô, vàng, bạc, hông ngọc, ngọc măt mèo.
Vật được xem là quý giá nghĩa là vật gì được dân chúng ưa chuộng và bảo 

quản, vật này gọi là vật được xem là quý giá.
Ngoại trừ trong khuôn viên tu viện, hoặc trong khuôn viên chỗ ngụ: 

Trừ ra khuôn viên tu viện [và] khuôn viên chỗ ngụ.
Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đôi với tu viện đã được rào 

lại, là vùng phụ cận đoi với tu viện không được rào lại.
Khuôn viên chỗ ngụ nghĩa là bên trong chỗ ngụ đối với chỗ ngụ đã được 

rào lại, là vùng phụ cận đối với chỗ ngụ không được rào lại.
Nhặt lấy: Tự mình nhặt lấy thì phạm tội Pãcỉttỉya.
Bảo nhặt lấy: Bảo người khác nhặt lấy thì phạm tội Pãcỉttỉya.
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8. Vi Tỳ-khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, hoặc vật 
được xem là quý giá ờ trong khuôn viên tu viện, hoặc ờ trong khuôn viên 
chỗ ngụ nên để riêng ra: Sau khi ghi nhận hình dáng hoặc đặc điểm rồi để

• 5 M y \ M f

riêng ra và nên thông báo răng: "Ai có vật bị mát, người ây hãy đi dèn." Nêu 
CÓ người đi đên nơi ây thì nên nói với người ây răng: “Này đạo hữu, đô vật của r r 9

đạo hữu như thê nào?,, Nêu mô tả đúng hình dáng hoặc đặc diêm thì nên trao 
cho. Nếu không mô tả đúng thì nên nói rằng: "Này đạo hữu, hãy tìm kiếm.^, Vị 
sắp sửa rời khỏi trú xứ ấy nên trao lại tận tay của những vi Tỳ-khưu thích hợp ở 
tại nơi ấy, rồi ra đi. Nếu không có những vị Tỳ-khưu thích hợp nên trao lại tận 
tay của những vi gia chủ thích hợp ở tại nơi ấy, rồi ra đi.

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

Vi sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, hoặc vật được xem là quý 
giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ, rồi để riêng 
ra [nghĩ rằng]: "Là của ai, người ấy sẽ đem di”； vị lấy vật được xem là quý giá 
theo lối thân thiết; vị lấy trong một thời hạn; vị nghĩ là vật quăng bỏ; vị bị điên; 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vật quý giá là thứ nhì.
—ooOoo—

6.9.3. ĐIÊU HỌC VÈ VIỆC VÀO LÀNG LÚC SÁI THỜI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu 

viện của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi 
vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan 
đến nhiều vấn đề như là: Chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại 
thần, chuyện binh lính, chuyện kinh dị? chuyện chiến trường, chuyện thức ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm5 
chuyện thị trân, chuyện thành thị, chuyện quôc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá5 chuyện về chỗ có hũ [của cải 
chôn giấu], chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán ve thế gian, 
chuyện tiên đoán về biển cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay 
là như vầy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm 
nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: Chuyện đức vua, ...(nt)..・ chuyện sẽ 
xảy ra và sẽ không xảy ra như vây hay là như vây giông như các người tại gia 
hưởng dục vay?”

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 561

“Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám 
đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đên nhiêu vân đê như là: Chuyện đức vua, 
・..(nt)..・ chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như v备y?” ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi 
ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: Chuyện 
đức vua, ...(nt)..・ chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vay hay là như vầy, 
có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đi vào làng lúc sái thời, 

A y 9 1 9 t r *1 • /\ 飞 \roi ngôi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đên nhiêu vân đê như là: 
Chuyện đức vua, ...(nt)..・ chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là 
như vây? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:

"Vị Tỳ-khỉru nào đi vào làng lúc sải thời thì phạm tội Pãcittiyay
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khiru như thế.
3・ Vào lúc bấy giờ, nhiều vi Tỳ-khưu trong lúc đi đến thành Sāvatthi thuộc 

xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi nhìn 
thấy các vị Tỳ-khưu ấy đã nói điều này:

一 Thưa các ngài, xin hãy vào.
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: "Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng 

lúc sái thòi", rồi trong lúc ngàn ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc 
các vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi và đã kể 
lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khiru 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-khiru, Ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã thông báo. 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:

"Vị Tỳ-khưu nào đi vào làng lúc sải thời không thông bảo thì phạm tội 
Pãcỉttỉyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
4. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ trong lúc đi đến thành Sāvatthi thuộc 

xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi nhìn 
thấy vi Tỳ-khưu ấy đã nói điều này:

一 Thưa ngài, xin hãy vào.
Khi ấy, vi Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: ''Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái 

thời không thông báo", rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã 
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cướp bóc vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi và đã 
kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu 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:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã thông báo 
vị Tỳ-khưu hiện diện. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học 
này như vây:

"Vị Tỳ-khưu nào đi vào làng lúc sải thời không thông báo vỉ Tỳ-khưu hiện 
diện thì phạm tội Pãcỉttiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bị rắn cắn. Vi Tỳ-khưu khác [nghĩ 

rằng]: "Ta sẽ mang 貝i lửa", rồi đi đến làng. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: 
"Đức Thế Ton đã cấm đi vào làng không thông báo vị Tỳ-khưu hiện die?", rồi 
trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Vi 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:

一 Này các Tỳ-khmi, trong trường hợp có việc cân làm khân cáp như thê, Ta 
cho phép đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị Tỳ-khiru hiện diện. Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Vỉ Tỳ-khưu nào đì vào làng lúc sải thời không thông bảo vỉ Tỳ-khưu hiện y 9 ，
diện thì phạm tội Pâcỉttiya, ngoại trừ trường hợp có việc cân làm khân cáp 
như thế,

6. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt)・
Tỳ-khmi: ...(nt)..・ Vị này là uvị Tỳ-khưu^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Vi Tỳ-khưu hiện diện nghĩa là có thể thông báo để đi vào [làng].
Vi Tỳ-khưu không hiện diện nghĩa là không thể thông báo để đi vào [làng].
Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông [ngày 

hôm sau].
Đi vào làng: Vị vượt qua hàng rào của ngôi làng được rào lại thì phạm tội 

Pãcittiya. Vi đi vào vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại thì phạm 
tội Pâcỉttỉya,

Ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế: Trừ ra trường 
hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế.

Vào lúc sái thời, nhận biết là vào lúc sái thời, vị đi vào làng không thông 
báo vi Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ trường hợp có việc 
cân làm khân cáp như thê. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị đi vào làng 
không thông báo vi Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pâcittiya. ngoại trừ trường 
hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, [lầm] tưởng là vào lúc 
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hợp thời, vị đi vào làng không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội 
Pācittiya. ngoại trừ trường hợp có việc cân làm khân cáp như thê.

Vào lúc hợp thời, [lầm] tưởng là lúc sái thời thì phạm tội Dukkata. Vào lúc 
hợp thời, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vào lúc hợp thời, nhận biết là 
lúc hợp thời thì vô tội.

Trong trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế, sau khi thông báo vị Tỳ- 
khưu hiện diện roi đi vào [làng], không có vị Tỳ-khưu hiện diện roi đi vào [làng] 
không có thông báo, vị đi bên trong tu viện, vi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, 
vi đi đen chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vi đi trở ve, con đường đi ngang qua 
ngôi làng, trong những lúc có sự cố, vị bi điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về việc vào làng lúc sái thời là thứ ba.
—ooOoo—

6.9.4. ĐIÊU HỌC VÈ ỐNG ĐƯNG KIM
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakyā, trong 

thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đã được 
người thợ làm đô sừng nọ thỉnh câu răng: "Các ngài Đại đức nào có nhu câu vê 
ống đựng kim, tôi sẽ dâng ống đựng kim.,, Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu yêu 
câu nhiêu ông đựng kim. Những vị có các ông đựng kim nhỏ thì yêu câu các 
ống đựng kim lớn. Những vị có các ống đựng kim lớn thì yêu cầu các ống đựng 
kim nhỏ. Khi ấy, trong lúc làm nhiều ong đựng kim cho các Tỳ-khưu, người thợ 
làm đồ sừng ấy không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, 
ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu kho sở. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rang: "Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không biết chừng mực và 
yêu cầu nhiều ống đựng kim? Người này trong lúc làm nhiều ống đựng kim cho 
các vị này, không the làm hàng khác đe bán nên không nuôi noi bản thân, ngay 
cả vợ con của người này cũng phải chịu kho SỎƯ'

2. Các Tỳ-khiru đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)..・ các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rang: 
"Vi sao các Tỳ-khưu lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng 
kim?" ...(nt).

e e -r 5

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi không biêt chừng mực và yêu câu 
nhiều ống đựng kim, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)..・ Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng 

mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:
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"Vị Tỳ-khưu nào bảo làm ông đựng kim băng xương, hoặc băng ngà, hoặc 
bang sừng thì [ong đựng kim ấy] nên được đập vỡ và phạm tội Pãcittỉyay

3・ Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là "vj Ty-khuu^ được đề cập trong ý nghĩa này.

r

Xương nghĩa là bát cứ loại xương gì.
Ngà nghĩa là ngà voi được đề cập đến.
Sừng nghĩa là bát cứ loại sừng gì.

9 r
Bảo làm: Vị [tự] làm hoặc bảo làm, trong lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata. 

Do sự đạt được thì nên đập vỡ5 rồi nên sám hoi tội Pãcittiya.
Vị tự mình hoàn tất phần vi ấy chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttiya. Vi bảo 

những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pâcittiya. Vị 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttỉya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pãcỉttỉya.

Vị [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị nhận được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata.

A z f
Trong trường hợp hột nút, đô đánh lửa, cái khóa that lưng, hộp đựng thuốc 

cao, que bôi thuốc cao, cán dao cạo, đồ gạt nước,1 vị bị điên, vi vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.

1 Một số vật dụng trên được đề cập ở TTTĐPGVNẠ^ 11, tr. 743-44,728; TTPV, tập 7, Cv. II, khóa thắt 
lưng (vītha. 93), hộp đựng thuốc cao (añjanī. 91), que bôi thuốc cao {añjanisalākā. 91), đo gạt nước 
(udakapuñchanī. 55).

Điêu học vê ông đựng kim là thứ tư.
—ooOoo—

6.9.5. ĐIỀU HỌC VỀ GIƯỜNG NẰM
1. Lúc bấy giờ5 đức Phật Thế Ton ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakyā nằm giường cao. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ cùng với nhiều vị Tỳ-khưu đã đi đến trú xá của Đại đức upananda, con 
trai dòng Sakyā. Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, xin hãy đi đến. Xin đức Thế Tôn hãy nhìn xem cái giường 
của con.

Khi ấy, đức Thế Tôn ngay tại chỗ ấy đã quay lại và bảo các vị Tỳ-khiru rằng: 
一 Này các Tỳ-khưu, kẻ rô dại cân được chỉ bảo vê chô năm.

ỉ e 9 e

Sau đó, đức Thê Tôn đã khiên trách Đại đức Upananda, con trai dòng Sakyā 
bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
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"Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghế mới, vị Tỳ-khưu nên bảo làm 
chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức Thiện The,2 ngoại trừ phan khung 
giường ở bên dưới. Nêu vượt quá mức ay thì nên cat bớt và phạm tội Pâcittỉyay

2. Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm [giường hoặc ghế] được đề cập.
Giường nghĩa là có bốn loại giường: Giường lắp ráp, giường xếp, giường 

chân cong, giường có chân tháo rời được.
Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: Ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 

chân tháo rời được.
Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm.
Nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức Thiện Thệ, 

ngoại trừ phần khung giường ờ bên dưới: Trừ ra phần khung giường ở bên 
dưới. Vị [tự] làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội Dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt, roi nên sám hoi tội Pâcittiya.

Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttiya. Vi bảo 
những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pãcittiya. Vị 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãcittỉya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pãcỉttỉya.

Vi [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vi khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata.

Vị làm theo kích thước, vị làm thấp hơn, do người khác làm quá kích thước, 
sau khi đạt được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về giường nằm là thứ năm.
—ooOoo—

6.9.6. ĐIỀU HỌC VÈ ĐÔN BÔNG GÒN
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thây roi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Tại sao các Sa-môn Thích tử 
lại cho thực hiện giường ghe độn bông gòn giống như những kẻ tại gia hưởng 
dục vay?"

2 Sugatañgulena: Theo lóng tay của đức Thiện Thệ. Theo từ điển của Childers, añgula là bề rộng của ngón 
tay, tượng dương l inch = 2i54cm; vậy 8 añgula = 2,54 x8 = 20,32cm. Tài liệu TheBuddhist Monsatic Code 
cho biết, chiều dai của 8 añgula vào īdioang 16,60cm; đó là nói về chân giường (pādakam). Tuy nhiên, do 
câu sau: 4tNgoại trừ phần khung giường ở bên dưới,, nên chân giường được tính từ dưới đất lên phần bên 
dưới mối noi của thanh ngang va chân giường, hay nói cách khác, 8 angola chính là khoảng hở giua mặt đất 
và thanh ngang của khung giường. Hiểu theo cách này thì chỗ nằm cách mặt đất bao nhiêu cũngkhông được 
xác định ro, co thể là 40cm hoặc 50cm tùy theo、bề rạng của thanh ngang (độ cao như vậy xét ra cũng hợp 
lý). Nếu tmh ngón tay của đức Thiện Thệ có chiều dài 3 ngón tay của ngươi bình thường thì giường nam co 
ve hơi cao (tối thiểu là 70cm nếu tính thanh ngang của giưoììg co bề rộng là 20cm).
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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 muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: "VI sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại cho thực hiện giường ghê độn bông 
gon?  ...(nt)・99

一 Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi cho thực hiện giường ghế độn bông 
gòn, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-・..(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường 

ghế độn bông gòn vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)…Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên 
pho biến điều học này như vay:

"Vị Tỳ-khưu nào bảo thực hiện giường ghế độn bông gòn thì [bông gòn] 
nên được móc ra và phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu:…(nt)…Vi này là uvị Tỳ-khưu,^ được đề cập trong ý nghĩa này.
Giường nghĩa là có bốn loại giường: Giường lắp ráp, giường xếp, giường 

chân cong, giường có chân tháo rời được.
Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: Ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 

chân tháo rời được.
Bông gòn nghĩa là có ba loại bông gòn: Bông gòn từ cây, bông gòn từ dây 

leo, bông gòn từ cỏ.
Bảo thực hiện: Vị [tự] làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm tội 

Dukkata. Do sự đạt được thì nên móc ra rồi nên sám hối tội Pãcittiya.
Vi tự mình hoàn tất phần vi ấy chưa làm xong thì phạm tội Pãcittiya. Vi bảo . L e r *

những người khác hoàn tát phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttỉya. Vị 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãcittỉya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pâcittiya.

Vị [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkaịa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata.

Trong trường hợp vi làm đồ băng bó, dây buộc lưng, dây đeo vai, túi đựng 
bát, đô lọc nước, gói kê; sau khi đạt được [giường ghê] do người khác làm thì 
móc ra rồi sử dụng; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về độn bông gòn là thứ sáu.
—ooOoo—
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6.9.7. ĐIỀU HỌC VÈ TẤM LÓT NGÒI
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, tấm lót ngồi đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: :Tấm lót ngồi 
đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các tấm lót ngồi không theo 
kích thước. Các vị treo ở phía trước và phía sau của giường và của ghế. Các 
___  r ỉ X 

Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi 
sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các tấm lót ngồi không theo kích 
thiróc?” ...(nt).

-Này các Tỳ-khưu5 nghe nói các ngươi sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)..・ Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các tấm lót ngồi 

không theo kích thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..・ Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:

“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vỉ Tỳ-khưư nên bảo làm theo kích 
thước, ở dây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, chiều rộng một gang 
rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu vượt quá mức ây thì [tâm lót ngôi] 
nên được cắt bớt và phạm tội Pãcittiyay

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy đinh cho các Tỳ-khưu như thế.
2. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Udāyi có thân hình to lớn. Vị ấy khi sắp đặt tấm 

lót ngôi ở phía trước đức Thê Tôn cứ kéo căng ra kháp các phía, roi mới ngôi 
xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Udāyi điều này:

-Này Udāyi, vì sao sau khi sắp đặt tấm lót ngồi, ngươi cứ kéo căng ra khắp 
các phía giông như là căng ra tâm da bi nhăn vậy?

-Bạch Ngài, như thế là vì tấm lót ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép đến 
các Tỳ-khưu thì quá nhỏ.

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép đường viền của tấm lót ngồi là một gang. 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

"Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vị Tỳ-khưu nên bảo làm theo kích 
thước, ơ dây, kích thước này là chiêu dài hai gang tay, chiêu rộng một gang 
rưỡi, đường viền một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu vượt quá mức 
ấy thì [tấm lót ngồi] nên được cắt bớt và phạm tội Pãcỉttỉyay

3. Tấm lót ngồi nghĩa là vật có đường viền được nói đến.
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Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. Nên 
bảo làm theo kích thước: ở đây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, chiều 
rộng một gang rưỡi, đường viền một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 
Vị [tự] làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội Pãcittiya.

Vi tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttỉya. Vi bảo 
những người khác hoàn tất phần vi ấy chưa làm xong thì phạm tội Pâcittiya. Vị 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãcittỉya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pâcỉttỉya.

Vị [tư] làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vi khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata.

Vi làm theo kích thước; vị làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [tấm lót ngồi] do 
người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng; vi làm mái che, hoặc 
thảm trải nên, hoặc tâm vách chăn, hoặc nệm, hoặc gói kê; vi bi điên; vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về tấm lót ngồi là thứ bảy.
-ooOoo—

6.9.8. ĐIỀU HỌC VÈ Y ĐẮP GHẺ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của e • - í • _ r °

Ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, y đăp ghẻ đã được đức Thê Tôn cho phép 
đến các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: "Y đắp ghẻ đã được 
đức Thế Tôn cho phép" nên đã sử dụng các y đắp ghẻ không theo kích thước. Các 
vi trong lúc để lòng thòng ở phía trước và phía sau, rồi đi đó đây. Các Tỳ-khưu 
ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Vi sao các 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các y đắp ghẻ không theo kích thu&c?" ...(nt).

一 Này các Tỳ-khưu5 nghe nói các ngươi sử dụng các y đáp ghẻ không theo 
kích thước, có đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
-...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các y đắp ghẻ 

không theo kích thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu9 các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:

"Trong lúc cho thực hiện y đắp ghẻ, vị Tỳ-khưu nên bảo làm theo kích 
thước, ơ dây, kích thước này là chiêu dài bôn gang tay, chiêu rộng hai gang 
theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu vượt quá mức ấy thì [y đắp ghẻ] nên 
được cắt bớt và phạm tội Pãcỉttiyay
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2. Y đăp ghẻ nghĩa là nhăm mục đích băng bó cho vị có ghẻ hoặc mụt nhọt, 
hoặc vết thương, hoặc bệnh lở loét ở phía dưới lỗ rún và ở phía trên đầu gối.

Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. Nên 
bảo làm theo kích thước: ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay, chiều 
rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ3 (lmx 0,5m). Vi [tự] làm hoặc 
bảo làm vượt quá mức áy, trong lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt ỷ A L . .

3 Gang tay của đức Thiện Thệ (sugatavidatthiỵ Với những kích thước của tấm lót ngồi, y đắp ghẻ, và 
y tắm mưa, độ dài gang tay của đúc Thiện Thé nên lấy số đo là 25cm, tức là độ dài gang tay của người 
nam bậc trung thay vì gấp ba lần (xem thêm điều Sanghādisesa thứ 6: về làm cốc liêu). Như thế, kích 
thước các cạnh của tam lót ngoi căn bản không đường viền sẽ là 50cm x 37,50cm, và đức Phật cho phép 
thêm vào đường viền 25cm. Chúng tôi nghĩ lađường viền sẽ bao bọc cả bốn cạnh; tuy nhiên khi đọc lơi 
trình bày về tấm lót ngồi có kèm thẹo hmh vẽ của ngài Mahāsamanā Chao trong tài liệu Vìnayamukha 
thì vấn đề xem ra phúc tạp hơn nhiều, quý vị nên tìm đọc để suy nghiệm.

được thì nên cat bớt roi nên sám hôi tội Pācittiya.
Vị tự mình hoàn tát phân vị áy chưa làm xong thì phạm tội Pācittiya. Vị bảo 

những người khác hoàn tất phần vi ấy chưa làm xong thì phạm tội Pācittiya. Vi 
tự mình hoàn tát phân những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pācittiya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pācittiya.

Vi [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vi đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata.

Vị làm theo kích thước; vị làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [y đắp ghẻ] do 
người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng; vi làm mái che, hoặc 
thảm trải nền, hoặc tấm vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối kê; vị bị điên; vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về y đắp ghẻ là thứ tám.
—ooOoo—

6.9.9. ĐIỀU HỌC VÈ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Vào lúc bấy giờ, vải choàng tắm mưa đã được đức 
Thế Tôn cho phép đến các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ rằng]: 
"Vải choàng tam mưa đã được đức The Tôn cho ph4p" nên đã sử dụng các vải 
choàng tắm mưa không theo kích thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở phía 
trước và phía sau roi đi đó đây. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)..・ các vi ây 
phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại sử 
dụng các vải choàng tắm mưa không theo kích thu&c?" ...(nt)・

-Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các vải choàng tắm mưa 
không theo kích thước, có đúng không vậy?

一 Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các vải choàng 

tắm mưa không theo Idch thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biên điêu học này như vây:

“Trong lúc cho thực hiện vải choàng tắm mưa, vỉ Tỳ-khưu nên bảo làm 
theo kích thước, ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang tay, chiều rộng 
hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu vượt quá mức ây thì [vải 
choàng tam mưa] nên được cắt bớt và phạm tội Pãcittiya^

2. Vải choàng tắm mưa nghĩa là nhằm nhu cầu của bốn tháng mùa mưa.
Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. Nên 

bảo làm theo kích thước: ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang tay, chiều 
rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ (l ,500m x 0,625m). Vị [tự] 
làm hoặc bảo làm vượt quá mức ây, trong lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata. 
Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội Pãcittiya.

Vi tự mình hoàn tát phân vi ây chưa làm xong thì phạm tội Pãcittỉya. Vị bảo 
những người khác hoàn tát phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội Pãcittiya. Vị 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttỉya. 
Vị bảo những người khác hoàn tát phân những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pãcitíiya.

Vị [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vi khác thì phạm tội Dukkata, 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata.

Vị làm theo kích thước; vị làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [vải choàng tắm 
mưa] do người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng; vi làm mái che, 
hoặc thảm trải nên, hoặc tâm vách chăn, hoặc nệm, hoặc gói kê; vi bị điên; vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về vải choàng tắm mưa là thứ chín.
—ooOoo-

6.9.10. ĐIỀU HỌC VÈ TRƯỞNG LÃO NANDĀ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện c e -r . •

của ông Anāthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Nandā, con trai người dì của 
đức Thế Tôn là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái và thấp hơn đức Thế Tôn bốn ngón 
tay. Vi ấy mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ. Các Tỳ-khiru trưởng lão đã 
nhìn thấy Đại đức Nandā từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy [nghĩ rằng]: 
"Bức Thế Tôn đi đến" rồi đã rời chỗ ngồi đứng dậy. Các vi ấy sau khi nhận ra 
người đã đi đên liên phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Vi sao Đại đức Nandā 
lại mặc y có kích thước y của đức Thiện The?” ...(nt).



6. CHƯƠNG PĀCITTIYA ❖ 571

-Này Nandā, nghe nói ngươi mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ, có 
đúng không vậy?

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 ...(nt)... Này Nandā, vì sao ngươi lại mặc y có kích thước y của đức Thiện 

Thệ vậy? Này Nandā, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu5 các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:

"Vỉ Tỳ-khiru nào cho thực hiện y có kích thước y của đức Thiện Thệ hoặc 
rộng hơn thì [y ấy] nên được cắt bớt và phạm tội Pãcittiya. Trong trường hợp 
này, kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chiều dài chín 
gang tay, chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Đây là kích 
thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ y

2. Vi nào: Là bất cứ vị nào ...(nt)・

Tỳ-khưu: ...(nt)…Vi này là "vị TAkhưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Kích thước y của đức Thiện Thệ nghĩa là chiêu dài chín gang tay, chiêu 

rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ.
Cho thực hiện: Vi [tự] làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành phạm tội 

Dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt, rồi nên sám hối tội Pãcỉttỉya.
Vị tự mình hoàn tát phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội Pãcittiya. Vị bảo 

những người khác hoàn tất phần vi ấy chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttỉya. Vi 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãcỉttỉya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pãcittiya.

Vị [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vi khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vi đạt được rồi sử dụng thì phạm tội Dukkata.

Vị làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [y] do người khác làm quá kích thước 
thì cắt bớt rồi sử dụng; vị làm mái che hoặc thảm trải nền, hoặc tấm vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc gối kê; vi bi điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

Điều học về Trưởng lão Nandā là thứ mười.
Phẩm Đức vua là thứ chín.

-ooOoo—

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY
Của đức vua và vật quý giá, vị hiện diện, kim may và [chân] giường, [độn] 

bông gòn, tấm lót ngồi và [y đắp] ghẻ, [choàng tam] thuộc mùa mưa và [y] đức 
Thiẹn Thệ.

-ooOoo—
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TÓM LƯỢC CÁC PHẨM
Nói dối, thảo mộc và giáo giới, vật thực và đạo sĩ lõa thể, [uống] rượu, có 

sinh vật, [nói] theo pháp, với phẩm đức vua, chúng gồm có chín phẩm.

—ooOoo—

Bạch chư Đại đức, chín mươi hai điều Pãcittiya đã được đọc tụng xong.
Trong các điêu ây9 tôi hỏi các Đại đức răng: Chác hãn các vị được thanh tịnh 

r y r \ • \ r 9

trong vân đê này? Đên lân thứ nhì, tôi hỏi răng: Chác han các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đen lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vi 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.

Phần Nhỏ nhặt đã được đầy đủ.
—ooOoo—
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