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3. 3. DUṬṬHULLAVĀCĀSIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī araññe 
viharati. Tassāyasmato vihāro abhirūpo hoti dassanīyo pāsādiko. Tena kho 
pana samayena sambahulā itthiyo ārāmaṃ agamaṃsu vihārapekkhikāyo. 
Atha kho tā itthiyo yenāyasmā udāyī tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
āyasmantaṃ udāyiṃ etadavocuṃ: “Icchāma mayaṃ bhante ayyassa vihāraṃ 
pekkhitun ”ti. Atha kho āyasmā udāyī tā itthiyo vihāraṃ pekkhāpetvā tāsaṃ 
itthīnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati 
avaṇṇampi bhaṇati, yācati ’pi āyācati ’pi, pucchati ’pi paṭipucchati ’pi, 
ācikkhati ’pi, anusāsati ’pi, akkosati ’pi. Yā tā itthiyo chinnakā dhuttikā 
ahirikāyo tā āyasmatā udāyinā saddhiṃ ūhasanti ’pi ullapanti ’pi 
ujjhagghanti ’pi uppaṇḍenti ’pi. Yā pana tā itthiyo hirimanā tā nikkhamitvā 
bhikkhū ujjhāpenti: “Idaṃ bhante nacchannaṃ nappatirūpaṃ, sāmikenapi 
mayaṃ evaṃ vuttā na iccheyyāma, kimpanayyena udāyinā ”ti. Ye te bhikkhū 
appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā udāyī 
mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsissatī ”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ udāyiṃ paṭipucchi: “Saccaṃ 
kira tvaṃ udāyī mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsī ”ti?1 “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ moghapurisa 
ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ 
hi nāma tvaṃ moghapurisa mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsissasi? 
Nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena virāgāya dhammo desito, no 
sarāgāya ―pe― kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto. Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhū otiṇṇo vipariṇatena cittena mātugāmaṃ duṭṭhullāhi 
vācāhi obhāseyya yathā taṃ yuvā yuvatiṃ methunūpasaṃhitāhi, 
saṅghādiseso ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Otiṇṇo nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.  

                                                   
1 obhāsasī ti - Ma, Syā.  
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3. 3. ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi cư ngụ ở trong rừng. 
Trú xá của đại đức ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều 
người nữ đã đi đến tu viện với ý định nhìn ngắm trú xá. Khi ấy, những người 
nữ ấy đã đi đến gặp đại đức Udāyi, sau khi đến đã nói với đại đức Udāyi điều 
này: - “Thưa ngài, chúng tôi muốn nhìn ngắm trú xá của ngài.” Khi ấy, đại 
đức Udāyi sau khi cho những người nữ ấy nhìn ngắm trú xá rồi đề cập đến 
đường tiêu, đường tiểu của những người nữ ấy, còn nói lời ca ngợi, nói lời 
chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ nữa. 
Những người nữ nào thuộc hạng táo tợn, ranh mãnh, trơ trẽn, những người 
ấy cùng với đại đức Udāyi cười cợt, khoe khoang, cười vang, trêu chọc. Trái 
lại, những người nữ nào có sự hổ thẹn, những người ấy đi ra bên ngoài và 
phàn nàn với các tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, điều này là không đúng đắn, 
không thích hợp. Chúng tôi dầu được chồng nói như thế còn không thích, 
huống hồ là ngài Udāyi!” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại nói với người nữ bằng 
những lời thô tục?” 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 đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Udāyi rằng: - “Này Udāyi, nghe nói ngươi 
nói với người nữ bằng những lời thô tục, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “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 ngươi lại nói với 
người nữ bằng những lời thô tục? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều 
phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ 
không phải để đưa đến tham ái, ―(như trên)― đã đề cập đến sự lắng dịu của 
các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi nói với người nữ 
bằng những lời thô tục như là việc người trai trẻ nói với cô gái bằng 
những lời có tính chất đôi lứa thì tội saṅghādisesa.”  
 
 
 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đắm. 
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Vipariṇatan ’ti rattampi cittaṃ vipariṇataṃ, duṭṭhampi cittaṃ 
vipariṇataṃ, mūḷhampi cittaṃ vipariṇataṃ. Api ca rattaṃ cittaṃ imasmiṃ 
atthe adhippetaṃ vipariṇatan ’ti.  
 

Mātugāmo nāma manussitthi, na yakkhī na petī na tiracchānagatā, 
viññū paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.  
 

Duṭṭhullā vācā nāma vaccamaggapassāvamaggamethunadhamma-
paṭisaṃyuttā vācā.  
 

Obhāseyyā ’ti ajjhācāro vuccati.  
 

Yathā taṃ yuvā yuvatin ’ti daharo dahariṃ taruṇo taruṇiṃ 
kāmabhogī kāmabhoginiṃ.  
 

Methunūpasaṃhitāhī ’ti methunadhammapaṭisaṃyuttāhi.  
 

Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  
 

4. Dve magge ādissa vaṇṇampi bhaṇati, avaṇṇampi bhaṇati, yācati ’pi, 
āyācati ’pi, pucchati ’pi, paṭipucchati ’pi, ācikkhati ’pi, anusāsati ’pi, akkosati 
’pi.  

Vaṇṇaṃ bhaṇati nāma dve magge thometi vaṇṇeti pasaṃsati.  
 

Avaṇṇaṃ bhaṇati nāma dve magge khuṃseti vambheti garahati.  
 

Yācati nāma dehi me arahasi me dātun ’ti.  
 

Āyācati nāma kadā te mātā pasīdissati, kadā te pitā pasīdissati, kadā te 
devatāyo pasīdissanti, kadā1 sukhaṇo sulayo sumuhutto bhavissati, kadā te 
methunaṃ dhammaṃ labhissāmī ’ti.2  
 

Pucchati nāma kathaṃ tvaṃ sāmikassa desi?3 Kathaṃ jārassa desī ’ti?3  
 

Paṭipucchati nāma evaṃ kira tvaṃ sāmikassa desi,3 evaṃ jārassa desī3 
ti.  

Ācikkhati nāma puṭṭho bhaṇati ‘evaṃ dehi, evaṃ dentī4 sāmikassa piyā 
bhavissasi manāpā cā ’ti.  
 

Anusāsati nāma apuṭṭho bhaṇati ‘evaṃ dentī4 sāmikassa piyā bhavissati 
manāpā cā ’ti.  
 

Akkosati nāma animittā ’si nimittamattā ’si alohitā ’si dhuvalohitā ’si 
dhuvavolā ’si paggharantī ’si sikhariṇī ’si itthipaṇḍakā ’si vepurisikā ’si 
sambhinnā ’si ubhatobyañjanāsī ’ti.  

                                                   
1 kadā te - Syā.       3 dehi, dehī ’ti - Sīmu.  
2 labhissasī ’ti - Sīmu.      4 dentā - Ma. 
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Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) ‘bị thay đổi’ 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. 
 

Lời nói thô tục nghĩa là là lời nói liên quan đến đường tiêu, đường tiểu, 
và việc đôi lứa. 
 

Nói: là sự vi phạm được đề cập đến. 
 

Như là việc người trai trẻ nói với cô gái: là trai tơ với gái tơ, thanh 
niên với thanh nữ, người nam hưởng dục với người nữ hưởng dục. 
 

Có tính chất đôi lứa: có liên quan đến việc hành dâm.  
 

Tội saṅghādisesa: ―nt― cũng vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 

4. Nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ 
bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có liên hệ đến đến hai đường khiếu.[*]  
 

Nói lời ca ngợi nghĩa là tán dương, khen ngợi, ca tụng về hai đường 
khiếu. 
 

Nói lời chê bai nghĩa là xỉ vả, khinh khi, chê bai về hai đường khiếu. 
 

Yêu cầu nghĩa là (nói rằng): ‘Hãy dâng hiến cho tôi, cô là thích hợp để 
dâng hiến cho tôi.’ 
 

Nài nỉ nghĩa là (nói rằng): ‘Khi nào mẹ cô sẽ hoan hỷ? Khi nào cha cô sẽ 
hoan hỷ? Khi nào các Thiên nhân của cô sẽ hoan hỷ? Khi nào là thời khắc tốt, 
là thời giờ tốt, là thời điểm tốt? Khi nào tôi sẽ đạt được được việc đôi lứa với 
cô?’ 
 

Hỏi han nghĩa là (nói rằng): ‘Cô dâng hiến cho chồng như thế nào? Cô 
dâng hiến cho tình nhân như thế nào?’ 
 

Chất vấn nghĩa là (nói rằng): ‘Nghe nói cô dâng hiến cho chồng như vầy, 
cô dâng hiến cho tình nhân như vầy.’ 
 

Chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi thì nói rằng: ‘Hãy dâng hiến như vầy, 
trong khi dâng hiến như vầy thì sẽ được chồng yêu quý và thương mến.’ 
 

Dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi thì nói rằng: ‘Hãy dâng hiến như 
vầy, trong khi dâng hiến như vầy thì sẽ được chồng yêu quý và thương mến.’ 
 

Khinh bỉ nghĩa là (nói rằng): ‘Cô không có hiện tướng (người nữ), cô 
không có đủ hiện tướng (người nữ), cô không có kinh nguyệt, cô bị băng 
huyết, cô thường xuyên mang vải lót, cô bị rong kinh, cô là người nữ có dị 
căn, cô là người nữ vô căn, cô là người bị lại đực, cô là người nữ tiêu tiểu 
chung một khiếu, cô là người nữ lưỡng căn.’ 
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1. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati, 
yācati ’pi āyācati ’pi, pucchati ’pi paṭipucchati ’pi, ācikkhati ’pi, anusāsati ’pi, 
akkosati ’pi, āpatti saṅghādisesassa. ―pe―1  
 

2. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati 
avaṇṇampi bhaṇati ―pe― akkosati ’pi, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ. 
―pe―  
 

3. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati 
avaṇṇampi bhaṇati ―pe― akkosati ’pi, āpatti saṅghādissesena dukkaṭassa. 
―pe―  
 

4. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ṭhapetvā adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ 
ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati ―pe― akkosati ’pi, āpatti 
thullaccayassa.―pe―  
 

5. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ṭhapetvā adhakkhakaṃ 
ubbhajāṇumaṇḍalaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati ―pe― 
akkosati ’pi, āpatti dvinnaṃ thullaccayānaṃ. ―pe―  
 

6. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ vaccamaggaṃ passāvamaggaṃ ṭhapetvā adhakkhakaṃ 
ubbhajāṇumaṇḍalaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati ―pe― 
akkosati ’pi, āpatti thullaccayena dukkaṭassa ―pe―  
 

7. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi 
bhaṇati ―pe― akkosati ’pi, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  
 

8. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ ādissa vaṇṇampi 
bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati ―pe― akkosati ’pi, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. 
―pe―  
 

9. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati 
avaṇṇampi bhaṇati ―pe― akkosati ’pi, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 

10. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā 
kāyapaṭibaddhaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati ―pe― 
akkosati ’pi, āpatti dukkaṭassa. ―pe―  

                                                   
1 peyyālamukhena kāyasaṃsagge vuttanayova veditabbo. 
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và 
khinh bỉ có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của người nữ ấy thì phạm tội 
saṅghādisesa. ―(như trên)―  
 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ có 
đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người nữ ấy của thì phạm hai tội 
saṅghādisesa. ―(như trên)―  
 

3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)―,và khinh bỉ 
có đề cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ấy thì phạm tội dukkaṭa 
với tội saṅghādisesa. ―(như trên)― 
 

4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ có đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và 
đường tiểu của người nữ ấy thì phạm tội thullaccaya. ―(như trên)― 
 

5. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ có 
đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên 
trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người nữ ấy thì phạm hai tội 
thullaccaya. 
 

6. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ 
có đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở 
lên trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người ấy thì phạm tội dukkaṭa 
với tội thullaccaya. 
 

7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ có đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở xuống của người nữ ấy thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 

8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ có 
đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở xuống 
của hai người nữ ấy thì phạm hai tội dukkaṭa. 
 

9. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ 
có đề cập đến (phần cơ thể) từ xương đòn (ở cổ) trở lên và từ đầu gối trở 
xuống của hai người ấy thì phạm hai tội dukkaṭa. 
 

10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với 
thân của người nữ ấy thì phạm tội dukkaṭa.  
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11. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
divinnaṃ itthīnaṃ kāyapaṭibaddhaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi 
bhaṇati ―pe― akkosati ’pi, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

12. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ kāyapaṭibaddhaṃ ādissa vaṇṇampi bhaṇati avaṇṇampi bhaṇati 
―pe― akkosati ’pi, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe―  
 
 

13. Anāpatti atthapurekkhārassa, dhammapurekkhārassa, anusāsanī-
purekkhārassa, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

VINĪTAVATTHU  
 

UDDĀNAGĀTHĀ  
 

 Lohitaṃ kakkasākiṇṇaṃ kharaṃ dīghañca vāpitaṃ,  
 kacci saṃsīdati1 maggo saddhā dānena kammunā ’ti.  

 
1. Tena kho pana samayena aññatarā itthī navarattaṃ kambalaṃ pārutā 

hoti. Aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca: “Lohitaṃ kho te 
bhaginī ”ti. Sā na paṭivijāni. “Āmayya, navaratto kambalo ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi: ‘Kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpanno ’ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, 
āpatti dukkaṭassā ”ti. (1)  

 
2. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kharakambalaṃ pārutā hoti. 

Aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca: “Kakkasalomaṃ kho te 
bhaginī ”ti. Sā na paṭivijāni. “Āmayya, kharakambalako ”ti. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (2)  

 
3. Tena kho pana samayena aññatarā itthī navāvutaṃ kambalaṃ pārutā 

hoti. Aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca: “Ākiṇṇalomaṃ kho te 
bhaginī ”ti. Sā na paṭivijāni. “Āmayya, navāvuto kambalo ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (3)  

 
4. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kharakambalakaṃ pārutā hoti. 

Aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca: “Kharalomaṃ kho te 
bhaginī ”ti. Sā na paṭivijāni, “Āmayya, kharakambalako ”ti. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (4)  

                                                   
1 saṃsarati - Syā; saṃsīrati - Sīmu.  
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11. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ có 
đề cập đến vật gắn liền với thân của hai người nữ ấy thì phạm hai tội 
dukkaṭa. 
 

12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ―(như trên)― và khinh bỉ 
có đề cập đến vật gắn liền với thân của hai người ấy thì phạm hai tội 
dukkaṭa. 
 

13. Khi giảng giải về ý nghĩa của từ ngữ, khi đọc tụng Pháp, khi chỉ dạy 
Giáo Pháp,1 vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

--ooOoo-- 
 

CHUYỆN DẪN GIẢI: 
 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 
 

Màu đỏ, bị sần sùi, bị rối, thô dày, và lông dài, được gieo giống, phải 
chăng đạo lộ là thông suốt, đức tin, với vật thí, về công việc. 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len được nhuộm 
mới. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - 
“Này chị gái, của chị là màu đỏ.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, 
đúng vậy. Tấm vải len được nhuộm mới.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải 
chăng ta đã phạm tội saṅghādisesa?” Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm 
tội dukkaṭa.” (1) 
 

2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len sần sùi (có lông 
rậm và ngắn). Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy 
điều này: - “Này chị gái, của chị là sần sùi.” Cô ấy đã không hiểu được. - 
“Thưa ngài, đúng vậy. Tấm vải len sần sùi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (2) 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len vừa mới dệt. Có 
vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị 
gái, của chị có lông bị rối.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. 
Tấm vải len vừa mới dệt.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (3) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len thô dày. Có vị tỳ 
khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, 
của chị có lông rậm.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Tấm 
vải len thô dày.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (4) 

                                                   
1 Cả ba ý nghĩa được ghi lại căn cứ vào Chú Giải (Vin.A. iii, 549). 
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5. Tena kho pana samayena aññatarā itthī pāvāraṃ1 pārutā hoti. 
Aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca: “Dīghalomaṃ kho te 
bhaginī ”ti. Sā na paṭivijāni: “Āmayya, pāvāro ”ti.2 Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (5)  

 
6. Tena kho pana samayena aññatarā itthī khettaṃ vapāpetvā āgacchati. 

Aññataro bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca: “Vāpitaṃ kho te bhaginī ”ti. 
Sā na paṭivijāni: “Āmayya, no ca kho paṭivuttan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (6)  

 
7. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paribbājikaṃ paṭipathe 

passitvā sāratto taṃ paribbājikaṃ etadavoca: “Kacci te bhagini maggo 
saṃsīdatī ”ti?3 Sā na paṭivijāni: “Āma bhikkhu, paṭipajjissasī ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (7)  

 
8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto aññataraṃ itthiṃ 

etadavoca: “Saddhā’si tvaṃ bhagini api ca yaṃ tvaṃ sāmikassa desi taṃ 
nāmhākaṃ4 desī ”ti. “Kiṃ bhante ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. 
(8)  

 
9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāratto aññataraṃ itthiṃ 

etadavoca: “Saddhā ’si tvaṃ bhagini. Api ca yaṃ aggadānaṃ taṃ 
nāmhākaṃ4 desī ”ti. “Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
saṅghādisesan ”ti. (9)  

 
10. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kammaṃ karoti. Aññataro 

bhikkhu sāratto taṃ itthiṃ etadavoca: “Tiṭṭha bhagini ahaṃ karissāmī ”ti. 
―pe― “Nisīda bhagini ahaṃ karissāmī ”ti ―pe― “Nipajja bhagini, ahaṃ 
karissāmī ”ti. Sā na paṭivijāni. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (10-11-12)  
 

Duṭṭhullavācāsikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

 
  

 

                                                   
1 dīghapāvāraṃ - Syā.  3 saṃsaratī ’ti - Syā;  4 namhākaṃ - Syā; 
2 dīghapāvāro - Syā.    saṃsīratī ’ti - Sīmu.    n’ amhākaṃ - PTS. 
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5. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm áo choàng dài. Có vị tỳ 
khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, 
của chị có lông dài.” Cô ấy đã không hiểu được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Là 
tấm áo choàng.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (5) 
 

6. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi cho người gieo giống thửa 
ruộng rồi đi về. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy 
điều này: - “Này chị gái, của chị đã được gieo giống.” Cô ấy đã không hiểu 
được. - “Thưa ngài, đúng vậy. Vẫn còn chưa được lấp kín.” Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà 
phạm tội dukkaṭa.” (6) 
 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy người nữ du sĩ ngoại 
đạo đi ngược chiều, bị khởi dục rồi đã nói với người nữ du sĩ ngoại đạo ấy 
điều này: - “Này chị gái, phải chăng đạo lộ của chị là thông suốt?” Cô ấy đã 
không hiểu được. - “Này tỳ khưu, đúng vậy. Rồi ngươi sẽ theo vào.” Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội saṅghādisesa 
mà phạm tội thullaccaya.”1 (7) 
 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn 
bà nọ điều này: - “Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho 
chúng tôi việc cô đã dâng cho chồng.” - “Thưa ngài, việc gì vậy?” - “Việc đôi 
lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội saṅghādisesa.” (8) 
 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn 
bà nọ điều này: - “Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho 
chúng tôi vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, việc gì vậy?” - “Việc đôi lứa.” Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
saṅghādisesa.” (9) 
 

10. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đang làm công việc. Có vị tỳ khưu 
nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này em gái, cô hãy 
đứng, tôi sẽ làm.” ―(như trên)― “Này em gái, cô hãy ngồi xuống, tôi sẽ làm.” 
Cô ấy đã không hiểu được. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (10-11-12) 
 

Dứt điều học về nói lời thô tục. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Trường hợp này vị tỳ khưu bị phạm tội thullaccaya vì đã ám chỉ ‘chỗ kín’ khi sử dụng từ 
‘magga’ nhưng người nữ du sĩ hiểu theo nghĩa thông thường là ‘con đường.’ Nếu cô ấy hiểu 
được ý thô tục thì vị tỳ khưu ấy đã phạm tội saṅghādisesa (ND). 
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3. 4. ATTAKĀMAPĀRICARIYASIKKHĀPADAṂ 
 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī 
sāvatthiyaṃ kulūpago1 hoti. Bahukāni kulāni upasaṅkamati. Tena kho pana 
samayena aññatarā itthī matapatikā abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā. Atha 
kho āyasmā udāyī pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena 
tassā itthiyā nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane 
nisīdi.  

 
2. Atha kho sā itthī yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami. Upasaṅkamitvā 

āyasmantaṃ udāyiṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ 
kho taṃ itthiṃ āyasmā udāyī dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi 
samuttejesi sampahaṃsesi.  

 
3. Atha kho sā itthī āyasmatā udāyinā dhammiyā kathāya sandassitā 

samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca: 
“Vadeyyātha bhante yena attho. Paṭibalā mayaṃ ayyassa dātuṃ yadidaṃ 
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāran ”ti.2 “Na kho te 
bhagini amhākaṃ dullabhā yadidaṃ cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārā. Api ca yo3 amhākaṃ dullabho taṃ dehī ”ti. “Kiṃ 
bhante ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. “Attho bhante ”ti. “Attho bhaginī ”ti. 
“Ehi bhante ”ti ovarakaṃ pavisitvā sāṭakaṃ nikkhipitvā mañcake uttānā 
nipajji. Atha kho āyasmā udāyī yena sā itthī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
“Ko imaṃ vasalaṃ duggandhaṃ āmasissatī ”ti niṭṭhuhitvā pakkāmi.  

 
4. Atha kho sā itthī ujjhāyati khīyati vipāceti: “Alajjino ime samaṇā 

sakyaputtiyā dussīlā musāvādino. Ime hi nāma dhammacārino samacārino 
brahmacārino saccavādino sīlavanto kalyāṇadhammā paṭijānissanti. Natthi 
imesaṃ sāmaññaṃ, natthi imesaṃ brahmaññaṃ. Naṭṭhaṃ imesaṃ 
sāmaññaṃ, naṭṭhaṃ imesaṃ brahmaññaṃ. Kuto imesaṃ sāmaññaṃ, kuto 
imesaṃ brahmaññaṃ? Apagatā ime sāmaññā, apagatā ime brahmaññā. 
Kathaṃ hi nāma samaṇo udāyī maṃ sāmaṃ methunaṃ dhammaṃ yācitvā, 
‘ko imaṃ vasalaṃ duggandhaṃ āmasissatī ’ti niṭṭhuhitvā pakkamissati? Kiṃ 
me pāpakaṃ? Kiṃ me duggandhaṃ? Kassāhaṃ? Kena hāyāmī ”ti?  

 
5. Aññāpi itthiyo ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Alajjino ime samaṇā 

sakyaputtiyā ―pe― Kathaṃ hi nāma samaṇo udāyī imissā sāmaṃ 
methunaṃ dhammaṃ yācitvā ‘ko imaṃ vasalaṃ duggandhaṃ āmasissatī ’ti 
niṭṭhuhitvā pakkamissatī ’ti? Kiṃ imissā pāpakaṃ? Kiṃ imissā 
duggandhaṃ? Kassāyaṃ? Kena hāyatī ”ti?  

                                                   
1 kulūpako - Ma, Syā, PTS. 2 parikkhārānan ti - PTS. 3 api ca kho yo - Syā. 
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3. 4. ĐIỀU HỌC VỀ  
SỰ HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN: 

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi ở thành Sāvatthī là vị 
thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình . Vào lúc bấy giờ, có 
người đàn bà nọ là góa chồng, đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Khi ấy vào buổi 
sáng, đại đức Udāyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của người đàn bà 
ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.  

 
2. Khi ấy, người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức Udāyi, sau khi đến đã 

đảnh lễ đại đức Udāyi rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức Udāyi đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang 
ngồi ở một bên bằng bài Pháp thoại.  

 
3. Sau đó, khi đã được đại đức Udāyi chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 

tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, người đàn bà ấy đã nói với đại đức 
Udāyi điều này: - “Thưa ngài, xin ngài cứ nói ra nhu cầu. Chúng tôi có khả 
năng để dâng đến ngài vật dụng tức là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh.” - “Này em gái, đối với chúng tôi những thứ ấy tức là y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh thì đạt được không khó. Vậy 
hãy dâng cho chúng tôi điều mà chúng tôi khó đạt được.” - “Thưa ngài, điều 
gì vậy?” - “Việc đôi lứa.” - “Thưa ngài, là điều cần thiết?” - “Này em gái, là 
điều cần thiết.” - “Thưa ngài, hãy đi đến” rồi đã đi vào phòng trong, cởi bỏ y 
phục, và nằm ngửa ra trên chiếc giường nhỏ. Sau đó, đại đức Udāyi đã đi đến 
gặp người đàn bà ấy, sau khi đến (đã nói rằng): “Ai mà sờ vào vật hạ tiện hôi 
thối này?” rồi đã nhổ bãi nước miếng và bỏ đi. 

 
4. Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-

môn Thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị 
này làm ra vẻ là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-
môn hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã 
bị hư hỏng, Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị 
này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này 
đã không còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Vì sao Sa-môn Udāyi 
sau khi đích thân cầu xin tôi việc đôi lứa (lại nói rằng): ‘Ai mà sờ vào vật hạ 
tiện hôi thối này?’ rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Tôi có điều gì xấu? Tôi có 
mùi hôi gì? Tôi thua kém với ai, vì điều gì?”  

 
5. Các người đàn bà khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các 

Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn, ―(như trên)― Vì sao Sa-môn Udāyi 
sau khi đích thân cầu xin cô ấy việc đôi lứa (lại nói rằng): ‘Ai mà sờ vào vật hạ 
tiện hôi thối này?’ rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Cô ấy có điều gì xấu? Cô 
ấy có mùi hôi gì? Cô ấy thua kém với ai, vì điều gì?” 
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6. Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ itthīnaṃ ujjhāyantīnaṃ khīyantīnaṃ 
vipācentīnaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā udāyī mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya 
vaṇṇaṃ bhāsissatī ”ti?  
 

7. Atha kho te bhikkhū1 bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā āyasmantaṃ udāyiṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira tvaṃ udāyī 
mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsasī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ moghapurisa 
ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ 
hi nāma tvaṃ moghapurisa mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya 
vaṇṇaṃ bhāsissasi? Nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena virāgāya 
dhammo desito no sarāgāya ―pe― kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto. 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu otiṇṇo vipariṇatena cittena mātugāmassa santike 
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāseyya: etadaggaṃ bhagini, 
pāricariyānaṃ yā mādisaṃ sīlavantaṃ kalyāṇadhammaṃ brahmacāriṃ 
etena dhammena paricareyyā ’ti methunūpasaṃhitena, saṅghādiseso ”ti.  

 
8. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 

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

Otiṇṇo nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.  
 

Vipariṇatan ’ti rattampi cittaṃ vipariṇataṃ. Duṭṭhampi cittaṃ 
vipariṇataṃ mūḷhampi cittaṃ vipariṇataṃ. Api ca rattaṃ cittaṃ imasmiṃ 
atthe adhippetaṃ vipariṇatan ’ti.  
 

Mātugāmo nāma manussitthī, na yakkhī, na petī, na tiracchānagatā, 
viññū paṭibalā subhāsitadubbhāsitaṃ duṭṭhullāduṭṭhullaṃ ājānituṃ.  
 

Mātugāmassa santike ’ti mātugāmassa sāmantā, mātugāmassa 
avidūre.  
 

Attakāman ’ti attano kāmaṃ, attano hetuṃ, attano adhippāyaṃ, attano 
pāricariyaṃ,  
 

Etadaggan ’ti etaṃ aggaṃ etaṃ seṭṭhaṃ etaṃ mokkhaṃ etaṃ uttamaṃ 
etaṃ pavaraṃ. 
 

Yā ’ti khattiyā2 vā brāhmaṇī vā vessī vā suddī vā.  
 

Mādisan ’ti khattiyaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vessaṃ vā suddaṃ vā.  

                                                   
1 atha kho te bhikkhū āyasmantaṃ udāyiṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ - Ma.       2 khattī - Sīmu. 
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6. Các tỳ khưu đã nghe được những người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ?”  
 

7. 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 triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Udāyi rằng: - “Này Udāyi, nghe nói ngươi ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “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 ngươi lại ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ vậy? 
Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp 
để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, ―nt― 
đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? 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 bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ rằng: ‘Này em gái, 
đây là việc đứng đầu trong các sự hầu hạ là việc người nữ nên hầu hạ đến 
người có giới, có thiện pháp, có Phạm hạnh như là ta bằng việc ấy’ là việc 
có tính chất đôi lứa, thì tội saṅghādisesa.”  
 

8. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say 
đắm. 
 

Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là (tâm) bị thay đổi, tâm giận hờn 
là (tâm) bị thay đổi, tâm mê muội là (tâm) bị thay đổi. Tâm bị nhiễm dục 
vọng là (tâm) ‘bị thay đổi’ 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. 
 

Trong sự hiện diện của người nữ: xung quanh người nữ, không xa 
người nữ. 
 

Tình dục cho bản thân: là tình dục của chính bản thân, có nguyên 
nhân của bản thân, có ý định cho bản thân, là sự phục vụ cho bản thân. 
 

Đây là việc đứng đầu: điều này là tột đỉnh, điều này là hạng nhất, điều 
này là dẫn đầu, điều này là tối thượng, điều này là quý báu nhất. 
 

Người nữ: là người nữ dòng vua chúa, hoặc là người nữ Bà-la-môn, hoặc 
là người nữ thương buôn, hoặc là người nữ nô lệ. 
 

Như là ta: là người dòng vua chúa, hoặc là Bà-la-môn, hoặc là thương 
buôn, hoặc là nô lệ. 
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Sīlavantan ’ti pāṇātipātā paṭivirataṃ, adinnādānā paṭivirataṃ, 
musāvādā paṭivirataṃ.  
 

Brahmacārin ’ti methunadhammā paṭivirataṃ.  
 

Kalyāṇadhammo nāma tena ca sīlena tena ca brahmacariyena 
kalyāṇadhammo hoti.  
 

Etena dhammenā ’ti methunadhammena.  
 

Paricareyyā ’ti abhirameyya.  
 

Methunūpasaṃhitenā ’ti methunadhammapaṭisaṃyuttena.  
 

Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  
 

1. Itthī ca hoti, itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā santike 
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

2. [Itthī ca hoti, vematiko ―pe― paṇḍakasaññī ―pe― purisasaññī ―pe― 
tiracchānagatasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ itthiyā santike 
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Paṇḍako ca hoti, paṇḍakasaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ paṇḍakassa 
santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati, āpatti thullaccayassa.  
 

4. Paṇḍako ca hoti vematiko ―pe― purisasaññī ―pe― tiracchānagata-
saññī ―pe― itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ paṇḍakassa santike 
attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati, āpatti dukkaṭassa.  
 

5. Puriso ca hoti ―pe― tiracchānagato ca hoti, tiracchānagatasaññī ―pe― 
vematiko ―pe― itthisaññī ―pe― paṇḍakasaññī ―pe― purisasaññī sāratto 
ca, bhikkhu ca naṃ tiracchānagatassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ 
bhāsati āpatti dukkaṭassa].1 
 

6. Dve itthiyo, dvinnaṃ itthīnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
dvinnaṃ itthīnaṃ santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati, āpatti 
dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ. ―pe―  
 

7. Itthī ca paṇḍako ca, ubhinnaṃ itthisaññī sāratto ca, bhikkhu ca naṃ 
ubhinnaṃ santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsati, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe―  
 

 8. Anāpatti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena 
upaṭṭhahā ’ti bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 imehi antaritapāṭhā Sīmu potthake na dissanti. 
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Người có giới: người có sự tránh xa việc sát sanh, có sự tránh xa việc 
trộm cắp, có sự tránh xa việc nói dối. 
 

Có Phạm hạnh: có sự tránh xa việc đôi lứa. 
 

Có thiện pháp nghĩa là với giới ấy và với Phạm hạnh ấy là (người) có 
thiện pháp. 
 

Bằng việc ấy: bằng việc đôi lứa. 
 

Nên hầu hạ: nên làm cho thích thú. 
 

Có tính chất đôi lứa: là có liên quan đến việc hành dâm.  
 

Tội saṅghādisesa: ―nt― cũng vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 

1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự 
hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ ấy thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

2. [Là người nữ, có sự hoài nghi ―(như trên)― (lầm) tưởng là người vô 
căn ―(như trên)― (lầm) tưởng là người nam ―(như trên)― (lầm) tưởng là 
loài thú và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ ấy thì phạm tội dukkaṭa. 
 

3. Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người vô căn ấy 
thì phạm tội thullaccaya. 
 

4. Là người vô căn, có sự hoài nghi ―(như trên)― (lầm) tưởng là người 
nam ―(như trên)― (lầm) tưởng là loài thú ―(như trên)― (lầm) tưởng là 
người nữ và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người vô căn ấy thì phạm tội dukkaṭa. 
 

5. Là người nam ―nt― Là loài thú, nhận biết là loài thú ―nt― có sự hoài 
nghi ―nt― (lầm) tưởng là người nữ ―nt― (lầm) tưởng là người vô căn ―nt― 
(lầm) tưởng là người nam và bị khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú ấy thì phạm tội dukkaṭa]. 
 

6. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của hai người nữ ấy thì phạm hai tội saṅghādisesa. ―(như trên)―  
 

7. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai (lầm) tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị tỳ khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện 
diện của hai người ấy thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ―nt―  
 

8. Vị nói rằng: “Hãy hộ độ với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

--ooOoo-- 



Pārājikapāḷi        Attakāmapāricariyasikkhāpadaṃ - 4 
 

 
 

336

 
VINĪTAVATTHU  

 
UDDĀNAGĀTHĀ 

 
 Kathaṃ vañjhā labhe puttaṃ piyā ca subhagā siyā,  
 kiṃ dajjaṃ kenupaṭṭheyyaṃ kathaṃ gaccheyyaṃ suggatin ’ti.  

 
 

1. Tena kho pana samayena aññatarā vañjhā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kathāhaṃ bhante vijāyeyyan ”ti? “Tena hi bhagini aggadānaṃ 
dehī ”ti. “Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. 
(1)  

2. Tena kho pana samayena aññatarā vijāyinī itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kathāhaṃ bhante puttaṃ labheyyan ”ti?1 “Tena hi bhagini 
aggadānaṃ dehī ”ti. “Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
saṅghādisesan ”ti. (2)  

3. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kathāhaṃ bhante sāmikassa piyā assan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadānaṃ dehī ”ti. “Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
saṅghādisesan ”ti. (3)  

4. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kathāhaṃ bhante subhagā assan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadānaṃ dehī ”ti. “Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
saṅghādisesan ”ti. (4)  

5. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kyāhaṃ bhante ayyassa dajjāmī ”ti? “Aggadānaṃ bhaginī ”ti. 
“Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. (5)  

6. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kenāhaṃ bhante ayyaṃ upaṭṭhemī ”ti? “Aggadānena bhaginī ”ti. 
“Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno saṅghādisesan ”ti. (6)  

7. Tena kho pana samayena aññatarā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kathāhaṃ bhante sugatiṃ gaccheyyan ”ti? “Tena hi bhagini 
aggadānaṃ dehī ”ti. “Kiṃ bhante aggadānan ”ti? “Methunaṃ dhamman ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
saṅghādisesan ”ti. (7)  
 

Attakāmapāricariyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 na labheyyanti - Syā.  
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 

 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

 
Làm sao bà hiếm muộn (sanh con)? (Làm sao) tôi đạt được đứa con trai? 

Được yêu quý? Và có thể may mắn? Tôi nên dâng vật gì? Tôi có thể hộ độ 
bằng thứ gì? Làm sao tôi có thể đi đến cõi trời? 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà không sanh sản nọ đã nói với vị tỳ 
khưu thường tới lui với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể 
sanh con?” - “Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là 
vật thí hạng nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này 
tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà còn sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường tới lui với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể đạt được 
con trai?” - “Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là 
vật thí hạng nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (2) 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể được chồng yêu quý?” - 
“Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng 
nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể được may mắn?” - 
“Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng 
nhất?” - “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, tôi nên dâng ngài vật gì?” - “Này em gái, 
hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” - “Là 
việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội saṅghādisesa.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, tôi hộ độ ngài bằng vật gì?” - “Này em 
gái, bằng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” - “Là 
việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội saṅghādisesa.” (6) 

7. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị tỳ khưu thường tới lui 
với gia đình điều này: - “Thưa ngài, làm sao tôi có thể đi đến cõi trời?” - “Này 
em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất.” - “Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất?” 
- “Là việc đôi lứa.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội saṅghādisesa.” (7) 
 

Dứt điều học về sự hầu hạ tình dục cho bản thân. 
 

--ooOoo-- 
 




