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2. Tena kho pana samayena aññataro puriso aññataraṃ bhikkhuṃ 
āṇāpesi: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ vīmaṃsā ”ti. So gantvā 
manusse pucchi: “Kahaṃ itthannāmā ”ti? “Matā bhante ”ti. ―pe― 
“Nikkhantā bhante ”ti. ―pe― “Anitthī bhante ”ti. ―pe― “Itthipaṇḍakā 
bhante ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (2-5)  
 
 

3. Tena kho pana samayena aññatarā itthī sāmikena saha bhaṇḍitvā 
mātugharaṃ agamāsi. Kulūpago bhikkhu sammodanīyaṃ akāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Alaṃvacanīyā bhikkhū ”ti? “Nālaṃvacanīyā 
bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu nālaṃvacanīyāyā ”ti. (6)  
 
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇḍake sañcarittaṃ 
samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi: “Kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ 
āpattiṃ āpanno ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (7)  
 

Sañcarittasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
  

3. 6. KUṬIKĀRASIKKHĀPADAM 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āḷavakā1 bhikkhū saññācikāyo 
kuṭiyo2 kārāpenti assāmikāyo attuddesikāyo appamāṇikāyo, tāyo na 
niṭṭhānaṃ gacchanti. Te yācanabahulā viññattibahulā viharanti: “Purisaṃ 
detha, purisatthakaraṃ detha, goṇaṃ detha, sakaṭaṃ detha, vāsiṃ detha, 
pharasuṃ detha, kuṭhāriṃ detha, kuddālaṃ detha, nikhādanaṃ detha, 
valliṃ detha, veḷuṃ detha, muñjaṃ detha, babbajaṃ detha, tiṇaṃ detha, 
mattikaṃ dethā ”ti. Manussā upaddutā yācanāya, upaddutā viññattiyā 
bhikkhū disvā ubbijjantipi uttasantipi palāyantipi aññenapi gacchanti 
aññenapi mukhaṃ karonti dvārampi thakenti, gāvimpi disvā palāyanti, 
bhikkhū maññamānā.  
 

2. Atha kho āyasmā mahākassapo rājagahe vassaṃ vuttho yena āḷavi tena 
pakkāmi. Anupubbena3 yena āḷavi tadavasari. Tatra sudaṃ āyasmā 
mahākassapo āḷaviyaṃ viharati aggālave cetiye. Atha kho āyasmā 
mahākassapo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya āḷaviṃ 
piṇḍāya pāvisi. Manussā āyasmantaṃ mahākassapaṃ passitvā ubbijjantipi 
uttasantipi palāyantipi aññenapi gacchanti aññenapi mukhaṃ karonti 
dvārampi thakenti. Atha kho āyasmā mahākassapo āḷaviyaṃ piṇḍāya caritvā 
pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto bhikkhū āmantesi:  

                                                   
1 āḷavikā - Syā.        2 kuṭikāyo - Syā.  3 anupubbena cārikaṃ caramāno - Syā. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị tỳ khưu nọ rằng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vầy.” Vị ấy đã đi và đã hỏi 
mọi người rằng: - “Cô gái tên như vầy ở đâu?” - “Thưa ngài, cô ta đã chết.” 
―(như trên)― “Thưa ngài, cô ta đã đi khỏi.” ―(như trên)― “Thưa ngài, cô ta 
không phải là người nữ.” ―(như trên)― “Thưa ngài, cô ta là người nữ vô 
căn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (2-5) 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi về 
nhà mẹ. Có vị tỳ khưu nọ thường tới lui với các gia đình đã làm công việc hòa 
giải. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, có phải cô ta đã 
bị chồng bỏ?”[*] - “Bạch Thế Tôn, cô ta không bị chồng bỏ.” - “Này tỳ khưu, 
trường hợp không bị chồng bỏ thì vô tội.” (6) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã tiến hành việc mai mối cho người 
vô căn. 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 thullaccaya.” (7) 
 

Dứt điều học về việc mai mối. 
 

--ooOoo-- 
 
 

3. 6. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi tự xin (vật 
liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân, 
không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa đạt được sự hoàn tất. Các vị ấy 
sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bố thí người 
nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, 
hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố 
thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ muñja, hãy bố thí cỏ pabbaja, hãy bố 
thí cỏ tiṇa, hãy bố thí đất sét.” Dân chúng bực mình vì sự van xin, bực mình 
vì sự yêu cầu, khi thấy các tỳ khưu thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường 
khác, quay mặt hướng khác, đóng cửa lại; ngay cả khi thấy con bò cái họ cũng 
tránh đi, (lầm) tưởng là các vị tỳ khưu. 
 

2. Khi ấy, đại đức Mahākassapa, trải qua mùa (an cư) mưa ở thành 
Rājagaha, đã ra đi về phía thành Āḷavi, theo tuần tự đã ngự đến thành Āḷavi. 
Tại nơi ấy trong thành Āḷavi, đại đức Mahākassapa ngụ tại tháp thờ 
Aggāḷava. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Mahākassapa đã mặc y, cầm y bát, đi 
vào thành Āḷavi để khất thực. Dân chúng sau khi nhìn thấy đại đức 
Mahākassapa cũng trở nên hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, 
quay mặt hướng khác, đóng cửa lại. Sau đó, khi đã đi khất thực trong thành 
Āḷavi, sau bữa ăn trong khi đang đi khất thực trở về, đại đức Mahākassapa đã 
bảo các tỳ khưu rằng: 
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“Pubbāyaṃ āvuso āḷavi subhikkhā ahosi sulabhapiṇḍā sukarā uñchena 
paggahena yāpetuṃ. Etarahi1 panāyaṃ āḷavi dubbhikkhā dullabhapiṇḍā na 
sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Ko nu kho āvuso hetu ko paccayo 
yenāyaṃ āḷavi dubbhikkhā dullabhapiṇḍā na sukarā uñchena paggahena 
yāpetun ”ti. Atha kho te bhikkhū āyasmato mahākassapassa etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 
 

3. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena āḷavi tena 
cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena āḷavi tadavasari. 
Tatra sudaṃ bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggālave cetiye. Atha kho āyasmā 
mahākassapo yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho mahākassapo 
bhagavato etamatthaṃ ārocesi.  
 
 
 
 
 
 

4. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āḷavake bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira 
tumhe bhikkhave saññācikāyo kuṭiyo kārāpetha assāmikāyo attuddesikāyo 
appamāṇikāyo, tāyo na niṭṭhānaṃ gacchanti. Te tumhe yācanabahulā 
viññattibahulā viharatha, ‘purisaṃ detha, purisatthakaraṃ detha, ―pe― 
tiṇaṃ detha, mattikaṃ dethā ’ti. Manussā upaddutā yācanāya, upaddutā 
viññattiyā bhikkhū disvā ubbijjantipi uttasantipi palāyantipi aññenapi 
gacchanti aññenapi mukhaṃ karonti dvārampi thakenti, gāvimpi disvā 
palāyanti bhikkhū maññamānā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 
 
 
 
 

5. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
saññācikāyo kuṭiyo kārāpessatha assāmikāyo attuddesikāyo appamāṇikāyo, 
tāyo na niṭṭhānaṃ gacchanti. Te tumhe yācanabahulā viññattibahulā 
viharissatha: ‘purisaṃ detha purisatthakaraṃ detha ―pe― tiṇaṃ detha 
mattikaṃ dethā ’ti? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  

                                                   
1 etarahi kho - Syā.  
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- “Này các đại đức, thành Āḷavi này trước đây vật thực dồi dào, đồ khất 
thực nhận được mau chóng, dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. 
Hiện nay, thành Āḷavi này quả thật có sự khó khăn về vật thực, đồ khất thực 
nhận được khó khăn, không dễ dàng sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Này 
các đại đức, do nhân gì, do duyên gì khiến thành Āḷavi này lại có sự khó khăn 
về vật thực, đồ khất thực nhận được khó khăn, không dễ dàng sinh sống bằng 
sự ra sức khất thực? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho đại đức 
Mahākassapa. 
 
 
 
 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích đã 
ra đi du hành về phía thành Āḷavi, trong khi tuần tự du hành đã ngự đến 
thành Āḷavi. Tại nơi ấy trong thành Āḷavi, đức Thế Tôn ngụ tại tháp thờ 
Aggāḷava. Sau đó, đại đức Mahākassapa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Mahākassapa 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 các tỳ khưu ở thành Āḷavi rằng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không 
có thí chủ, dành cho bản thân, không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa 
đạt được sự hoàn tất. Các ngươi đây sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu 
cầu: ‘Các người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, 
hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí 
xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ 
muñja, hãy bố thí cỏ pabbaja, hãy bố thí cỏ tiṇa, hãy bố thí đất sét.’ Dân 
chúng bực mình vì sự van xin, bực mình vì sự yêu cầu, khi thấy các tỳ khưu 
thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, quay mặt hướng khác, đóng 
cửa lại; ngay cả khi thấy con bò cái họ (lầm) tưởng là các vị tỳ khưu rồi cũng 
tránh đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 
 
 
 

5. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi lại tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, 
dành cho bản thân, không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa đạt được 
sự hoàn tất. Các ngươi đây sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các 
người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, ―(như trên)― hãy bố thí 
cỏ tiṇa, hãy bố thí đất sét’ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau đó, khi đã 
khiển trách đức Thế Tôn đã nói Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: 



Pārājikapāḷi                 Kuṭikārasikkhāpadaṃ - 6 
 

 
 

378

6. Bhūtapubbaṃ bhikkhave dve bhātaro isayo gaṅgaṃ nadiṃ upanissāya 
vihariṃsu. Atha kho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā gaṅgaṃ nadiṃ 
uttaritvā yena kaṇiṭṭho isi tenupasaṅkami. Upasaṅkamitvā kaṇiṭṭhaṃ isiṃ 
sattakkhattuṃ bhogehi parikkhipitvā upari muddhani mahantaṃ phaṇaṃ 
karitvā aṭṭhāsi. Atha kho bhikkhave kaṇiṭṭho isi tassa nāgassa bhayā kiso 
ahosi lūkho dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto. 
Addasā kho bhikkhave jeṭṭho isi kaṇiṭṭhaṃ isiṃ kisaṃ lūkhaṃ dubbaṇṇaṃ 
uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ dhamanisanthatagattaṃ, disvāna kaṇiṭṭhaṃ isiṃ 
etadavoca: “Kissa tvaṃ bho kiso lūkho dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto 
dhamanisanthatagatto ”ti? “Idha bho maṇikaṇṭho nāgarājā gaṅgaṃ nadiṃ 
uttaritvā yenāhaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā maṃ sattakkhattuṃ 
bhogehi parikkhipitvā upari muddhani mahantaṃ phaṇaṃ karitvā aṭṭhāsi. 
Tassāhaṃ bho nāgassa bhayā ’mhi1 kiso lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto ”ti. “Icchasi pana tvaṃ bho 
tassa nāgassa anāgamanan ”ti. “Icchāmahaṃ bho tassa nāgassa anāgamanan 
”ti. “Api pana tvaṃ bho tassa nāgassa kiñci passasī ”ti. “Passāmahaṃ bho 
maṇissa2 kaṇṭhe pīlandhanan ”ti. “Tena hi tvaṃ bho taṃ nāgaṃ maṇiṃ 
yāca, maṇiṃ me bho dehi, maṇinā me attho ”ti.  
 
 
 

7. Atha kho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā gaṅgaṃ nadiṃ uttaritvā 
yena kaṇiṭṭho isi tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. 
Ekamantaṃ ṭhitaṃ kho bhikkhave maṇikaṇṭhaṃ nāgarājānaṃ kaṇiṭṭho isi 
etadavoca: “Maṇiṃ me bho dehi, maṇinā me attho ”ti. Atha kho bhikkhave 
maṇikaṇṭho nāgarājā ‘bhikkhu maṇiṃ yācati, bhikkhussa maṇinā attho ’ti 
khippaññeva agamāsi. Dutiyampi kho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā 
gaṅgaṃ nadiṃ uttaritvā yena kaṇiṭṭho isi tenupasaṅkami. Addasā kho 
bhikkhave kaṇiṭṭho isi maṇikaṇṭhaṃ nāgarājānaṃ dūratova āgacchantaṃ 
disvāna maṇikaṇṭhaṃ nāgarājānaṃ etadavoca: “Maṇiṃ me bho dehi, 
maṇinā me attho ”ti. Atha kho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā ‘bhikkhu 
maṇiṃ yācati, bhikkhussa maṇinā attho ’ti tatova paṭinivatti. Tatiyampi kho 
bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā gaṅgaṃ nadiṃ uttarati. Addasā kho 
bhikkhave kaṇiṭṭho isi maṇikaṇṭhaṃ nāgarājānaṃ gaṅgaṃ nadiṃ 
uttarantaṃ. Disvāna maṇikaṇṭhaṃ nāgarājānaṃ etadavoca: “Maṇiṃ me bho 
dehi, maṇinā me attho ”ti. Atha kho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā 
kaṇiṭṭhaṃ isiṃ gāthāhi ajjhabhāsi:  
 
 

“Mamannapānaṃ vipulaṃ uḷāraṃ uppajjatīmassa maṇissa hetu,  
taṃ te na dassaṃ atiyācako ’si na cāpi te assamamāgamissaṃ.  

 
Sūsū3 yathā sakkharadhotapāṇi tāsesi maṃ selaṃ yācamāno,4  
taṃ te na dassaṃ atiyācako ’si na cāpi te assamamāgamissan ”ti.  

                                                   
1 bhayā - Ma, Syā, PTS.    3 susū - Ma, Syā; susu - PTS. 
2 maṇimassa - Ma, Syā.   4 selamāyācamāno - Ma; selamayācamāno - Syā. 
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6. - Này các tỳ khưu, thời trước đây có hai anh em ẩn sĩ đã sống nương 
tựa sông Gaṅgā. Này các tỳ khưu, khi ấy rồng chúa Maṇikaṇṭha đã vượt qua 
sông Gaṅgā và đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi, sau khi đến đã dùng các phần thân 
thể quấn quanh vị ẩn sĩ trẻ tuổi bảy vòng rồi phồng lớn mang ở trên đầu (vị 
ấy) và giữ nguyên. Này các tỳ khưu, rồi do sự khiếp sợ con rồng ấy vị ẩn sĩ trẻ 
tuổi đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân. Này các tỳ khưu, vị ẩn sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị ẩn sĩ trẻ tuổi bị ốm o, 
cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy 
đã nói với vị ẩn sĩ trẻ tuổi điều này: - “Này đệ, vì sao đệ lại trở nên ốm o, cằn 
cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” - “Thưa huynh, ở 
đây rồng chúa Maṇikaṇṭha đã vượt qua sông Gaṅgā và đến gần đệ, sau khi 
đến đã dùng các phần thân thể quấn quanh đệ bảy vòng rồi phồng lớn mang 
ở trên đầu (đệ) và giữ nguyên. Thưa huynh, do sự khiếp sợ con rồng ấy đệ trở 
nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.” - “Này 
đệ, vậy đệ có muốn con rồng ấy không đến nữa?” - “Thưa huynh, đệ muốn 
con rồng ấy không đến nữa.” - “Này đệ, vậy đệ thấy con rồng ấy có vật gì?” - 
“Thưa huynh, đệ thấy viên ngọc ma-ni là vật trang điểm ở cổ của nó.” - “Này 
đệ, như thế thì đệ hãy xin con rồng ấy viên ngọc ma-ni: ‘Rồng ơi, hãy cho ta 
ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.’”  
 
 

7. Này các tỳ khưu, rồi rồng chúa Maṇikaṇṭha đã vượt qua sông Gaṅgā và 
đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi, sau khi đến đã đứng ở một bên. Này các tỳ khưu, vị 
ẩn sĩ trẻ tuổi đã nói với rồng chúa Maṇikaṇṭha đang đứng một bên điều này: 
- “Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, khi 
ấy rồng chúa Maṇikaṇṭha (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu xin ngọc ma-ni, vị tỳ khưu 
cần ngọc ma-ni’ rồi đã bỏ đi ngay lập tức. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì 
rồng chúa Maṇikaṇṭha đã vượt qua sông Gaṅgā và đến gần vị ẩn sĩ trẻ tuổi. 
Này các tỳ khưu, vị ẩn sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy rồng chúa Maṇikaṇṭha từ ở 
đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với rồng chúa Maṇikaṇṭha điều 
này: - “Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy rồng chúa Maṇikaṇṭha (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu xin viên ngọc ma-ni, vị 
tỳ khưu cần viên ngọc ma-ni’ rồi ngay từ nơi ấy quay trở lui. Này các tỳ khưu, 
đến lần thứ ba rồng chúa Maṇikaṇṭha đang vượt qua sông Gaṅgā. Này các tỳ 
khưu, vị ẩn sĩ trẻ tuổi đã nhìn thấy rồng chúa Maṇikaṇṭha đang vượt qua 
sông Gaṅgā, sau khi nhìn thấy đã nói với rồng chúa Maṇikaṇṭha điều này: - 
“Rồng ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các tỳ khưu, khi ấy 
rồng chúa Maṇikaṇṭha đã thốt lên với vị ẩn sĩ trẻ tuổi bằng những lời kệ 
rằng: 
 
 

 “Cơm và nước của ta được dồi dào, tuyệt hảo được sanh lên do nhân của 
viên ngọc ma-ni này. Ngươi kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, và ta cũng sẽ 
không đến khu ẩn cư của ngươi nữa. 
 

 Như là những đứa trẻ tay cầm dao mài bén, ngươi làm ta run rẩy trong 
khi cầu xin viên ngọc. Ngươi kẻ xin quá lố, ta không cho vật ấy, và ta cũng sẽ 
không đến khu ẩn cư của ngươi nữa.” 
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8. Atha kho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā ‘bhikkhu maṇiṃ yācati 
bhikkhussa maṇinā attho ’ti pakkāmi. Tadā pakkanto pakkantova1 ahosi, na 
puna paccāgañchi. Atha kho bhikkhave kaṇiṭṭho isi tassa nāgassa 
dassanīyassa adassanena bhiyyosomattāya kiso ahosi lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto. Addasā kho bhikkhave jeṭṭho 
isi kaṇiṭṭhaṃ isiṃ bhiyyosomattāya kisaṃ lūkhaṃ dubbaṇṇaṃ 
uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ dhamanisanthatagattaṃ. Disvāna kaṇiṭṭhaṃ isiṃ 
etadavoca: “Kissa tvaṃ bho bhiyyosomattāya kiso lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto ”ti? Tassāhaṃ bho nāgakassa 
dassanīyassa adassanena bhiyyosomattāya kiso lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto ”ti. Atha kho bhikkhave jeṭṭho 
isi kaṇiṭṭhaṃ isiṃ gāthāya ajjhabhāsi:  
 

“Na taṃ yāce yassa piyaṃ jigiṃse2 desso3 hoti atiyācanāya,  
nāgo maṇiṃ yācito brāhmaṇena adassanaññeva tadajjhagamā ”ti.  

 
Tesaṃ hi nāma bhikkhave tiracchānagatānaṃ pāṇānaṃ amanāpā 

bhavissati yācanā amanāpā viññatti. Kimaṅga4 pana manussabhūtānaṃ.  
 
 

9. Bhūtapubbaṃ bhikkhave aññataro bhikkhu himavantapasse viharati 
aññatarasmiṃ vanasaṇḍe. Tassa kho pana5 bhikkhave vanasaṇḍassa avidūre 
mahantaṃ ninnaṃ pallalaṃ. Atha kho bhikkhave mahāsakuṇasaṅgho 
tasmiṃ pallale divasaṃ gocaraṃ caritvā sāyaṃ taṃ vanasaṇḍaṃ vāsāya 
upagacchati. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tassa sakuṇasaṅghassa saddena 
ubbāḷho yenāhaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ bhikkhave taṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Kacci bhikkhu khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kaccisi 
appakilamathena addhānaṃ āgato, kuto ca tvaṃ bhikkhu āgacchasī ”ti. 
“Khamanīyaṃ bhagavā, yāpanīyaṃ bhagavā, appakilamathena cāhaṃ 
bhante addhānaṃ āgato. Atthi bhante himavantapasse mahāvanasaṇḍo. 
Tassa kho pana bhante vanasaṇḍassa avidūre mahantaṃ ninnaṃ pallalaṃ. 
Atha kho bhante mahāsakuṇasaṅgho tasmiṃ pallale divasaṃ gocaraṃ 
caritvā sāyaṃ taṃ vanasaṇḍaṃ vāsāya upagacchati. Tato ahaṃ bhagavā 
āgacchāmi tassa sakuṇasaṅghassa saddena ubbāḷho ”ti. “Icchasi pana tvaṃ 
bhikkhu tassa sakuṇasaṅghassa anāgamanan ”ti. “Icchāmahaṃ bhagavā 
tassa sakuṇasaṅghassa anāgamanan ”ti. “Tena hi tvaṃ bhikkhu tattha gantvā 
taṃ vanasaṇḍaṃ ajjhogahetvā rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ tikkhattuṃ 
saddamanussāvehi: ‘Suṇantu me bhonto sakuṇā, yāvatikā imasmiṃ 
vanasaṇḍe vāsaṃ upagatā pattena me attho, ekekaṃ me bhonto pattaṃ 
dadantū ’”ti. Rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ ―pe― rattiyā pacchimaṃ yāmaṃ 
tikkhattuṃ saddamanussāvehi: ‘Suṇantu me bhonto sakuṇā yāvatikā 
imasmiṃ vanasaṇḍe vāsaṃ upagatā, pattena me attho, ekekaṃ me bhonto 
pattaṃ dadantū ’”ti.  

                                                   
1 tathā pakkantova - Ma, Syā; tadā pakkanto va - Sīmu.   
2 jigīse - Ma.                4 kimaṅgaṃ - Ma, Syā.  
3 videsso - Ma, PTS; desso ca - Syā.    5 tassa kho - Ma, PTS. 
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8. Này các tỳ khưu, khi ấy rồng chúa Maṇikaṇṭha (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu 
xin ngọc ma-ni, vị tỳ khưu cần ngọc ma-ni’ rồi bỏ đi, trong khi bỏ đi như thế 
rồi đã không quay lại nữa. Này các tỳ khưu, sau đó vị ẩn sĩ trẻ tuổi do việc 
không còn nhìn thấy con rồng xinh xắn ấy nữa càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa. Này các tỳ 
khưu, rồi vị ẩn sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị ẩn sĩ trẻ tuổi càng trở nên ốm o, cằn 
cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa; sau khi 
nhìn thấy đã nói với vị ẩn sĩ trẻ tuổi điều này: - “Này đệ, vì sao đệ lại càng trở 
nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm 
hơn nữa vậy?” - “Thưa huynh, đệ càng trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa là do việc không còn nhìn 
thấy con rồng xinh xắn ấy nữa. Này các tỳ khưu, khi ấy vị ẩn sĩ lớn tuổi đã 
thốt lên với vị ẩn sĩ trẻ tuổi bằng lời kệ rằng: 
 

 “Dầu mong được vật yêu quý của người, chớ van xin vật ấy. Do cầu xin 
quá đáng trở thành bị ghét bỏ. Con rồng bị người Bà-la-môn cầu xin ngọc 
ma-ni không còn xuất hiện nữa, bởi rồng đã hiểu được điều ấy.”  
 

Này các tỳ khưu, bởi vì việc van xin còn không được hoan hỷ, việc yêu cầu 
còn không được hoan hỷ đối với những chúng sanh là các loài thú ấy, thì sẽ là 
điều gì đối với loài người?  
 
 

9. Này các tỳ khưu, vào thời trước đây có vị tỳ khưu nọ sống trong khu 
rừng rậm nọ ở sườn núi của dãy Hi-mã-lạp-sơn. Này các tỳ khưu, không xa 
khu rừng rậm ấy có đầm nước lớn và sâu thẳm. Này các tỳ khưu, có bầy chim 
lớn vào ban ngày đi kiếm ăn ở trong đầm nước ấy và ban đêm đi đến ngụ ở 
khu rừng rậm ấy. Này các tỳ khưu, khi ấy vị tỳ khưu ấy bị quấy rầy bởi tiếng 
động của bầy chim ấy đã đi đến gặp Ta, sau khi đến đã đảnh lễ Ta rồi ngồi 
xuống ở một bên. Này các tỳ khưu, rồi Ta đã nói với vị tỳ khưu ấy đang ngồi 
một bên điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được 
tốt đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ 
khưu, ngươi từ đâu đi đến?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, 
mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, con đi đến đường xa ít mệt nhọc. Bạch 
ngài, có khu rừng rậm lớn ở sườn núi của dãy Hi-mã-lạp-sơn. Bạch ngài, 
không xa khu rừng rậm ấy có đầm nước lớn và sâu thẳm. Bạch ngài, rồi có 
bầy chim lớn vào ban ngày đi kiếm ăn ở trong đầm nước ấy và ban đêm đi 
đến ngụ ở khu rừng rậm ấy. Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến vì bị quấy 
rầy bởi tiếng động của bầy chim ấy.” - “Này tỳ khưu, vậy ngươi có muốn bầy 
chim ấy không đến nữa?” - “Bạch ngài, con muốn bầy chim ấy không đến 
nữa.” - “Này tỳ khưu, như thế thì ngươi hãy về lại nơi ấy và đi vào khu rừng 
rậm ấy rồi vào canh đầu của đêm hãy nói lớn lời này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ các 
ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lắng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.’ Rồi vào 
canh giữa của đêm ―(như trên)― Rồi vào canh cuối của đêm hãy nói lớn lời 
này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin 
hãy lắng nghe tôi. Tôi cần lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài 
một lông chim.’” 
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10. Atha kho bhikkhave so bhikkhu tattha gantvā taṃ vanasaṇḍaṃ 
ajjhogahetvā rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ tikkhattuṃ saddamanussāvesi: 
“Suṇantu me bhonto sakuṇā yāvatikā imasmiṃ vanasaṇḍe vāsaṃ upagatā, 
pattena me attho, ekekaṃ me bhonto pattaṃ dadantū ”ti. Rattiyā 
majjhimaṃ yāmaṃ ―pe― rattiyā pacchimaṃ yāmaṃ tikkhattuṃ 
saddamanussāvesi: “Suṇantu me bhonto sakuṇā yāvatikā imasmiṃ 
vanasaṇḍe vāsaṃ upagatā, pattena me attho, ekekaṃ me bhonto pattaṃ 
dadantū ”ti. Atha kho bhikkhave so sakuṇasaṅgho ‘bhikkhu pattaṃ yācati, 
bhikkhussa pattena attho ’ti tamhā vanasaṇḍā pakkāmi. Tadā pakkanto 
pakkantova ahosi. Na puna paccāgañchi. Tesaṃ hi nāma bhikkhave 
tiracchānagatānaṃ pāṇānaṃ amanāpā bhavissati yācanā amanāpā viññatti, 
kimaṅga pana manussabhūtānaṃ.  
 
 

11. Bhūtapubbaṃ bhikkhave raṭṭhapālassa kulaputtassa pitā raṭṭhapālaṃ 
kulaputtaṃ gāthāya ajjhabhāsi:  
 

“Apāhaṃ te na jānāmi raṭṭhapāla bahujjanā,1  
te maṃ saṅgamma yācanti kasmā maṃ tvaṃ na yācasī ’ti.  

 
Yācako appiyo hoti yācaṃ adadamappiyo,  
tasmāhaṃ taṃ na yācāmi mā me viddesanā2 ahū ”ti.  

 
 

12. So hi nāma bhikkhave raṭṭhapālo kulaputto sakaṃ pitaraṃ evaṃ 
vakkhati kimaṅga pana jano janaṃ. Gihīnaṃ hi3 bhikkhave dussaṃharāni 
bhogāni saṃbhatāni ’pi4 duranurakkhiyāni. Tattha nāma tumhe 
moghapurisā evaṃ dussaṃharesu bhogesu saṃbhatesupi5 duranurakkhiyesu 
yācanabahulā viññattibahulā viharissatha: ‘Purisaṃ detha, purisatthakaraṃ 
detha, goṇaṃ detha, sakaṭaṃ detha, vāsiṃ detha, pharasuṃ6 detha, 
kuṭhāriṃ detha, kuddālaṃ detha, nikhādanaṃ detha, valliṃ detha, veḷuṃ 
detha muñjaṃ detha, babbajaṃ detha, tiṇaṃ detha, mattikaṃ dethā ’ti. 
Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

Saññācikāya pana bhikkhunā kuṭiṃ kārayamānena assāmikaṃ 
attuddesaṃ pamāṇikā kāretabbā. Tatridaṃ pamāṇaṃ: dīghaso 
dvādasavidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ sattantarā, bhikkhū 
abhinetabbā vatthudesanāya. Tehi bhikkhūhi vatthuṃ desetabbaṃ 
anārambhaṃ saparikkamanaṃ. Sārambhe ce bhikkhu vatthusmiṃ 
aparikkamane saññācikāya kuṭiṃ kāreyya bhikkhū vā anabhineyya 
vatthudesanāya pamāṇaṃ vā atikkāmeyya saṅghādiseso ”ti.  

                                                   
1 bahū janā - Ma, Syā.      4 saṃhatānipi - Sīmu. 
2 videssanā - Ma, Sīmu.     5 saṃhatesupi - Sīmu. 
3 gihīnaṃ - Ma, PTS.     6 parasuṃ - Ma, Sīmu. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1      Điều saṅghādisesa về làm cốc liêu - 6 
 

 
 

383

10. Này các tỳ khưu, sau đó vị tỳ khưu ấy đã về lại nơi ấy và đi vào khu 
rừng rậm ấy, rồi vào canh đầu của đêm đã nói lớn lời này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ 
các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lắng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.’ Rồi vào 
canh giữa của đêm ―(như trên)― Rồi vào canh cuối của đêm đã nói lớn lời 
này ba lần: ‘Hỡi toàn bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin 
hãy lắng nghe tôi. Tôi cần lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài 
một lông chim.’ Này các tỳ khưu, khi ấy bầy chim ấy (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu 
xin lông chim, vị tỳ khưu cần lông chim’ nên đã rời bỏ khu rừng rậm ấy, 
trong khi bỏ đi như thế rồi đã không quay lại nữa. Này các tỳ khưu, bởi vì việc 
van xin còn không được hoan hỷ, việc yêu cầu còn không được hoan hỷ đối 
với những chúng sanh là các loài thú ấy, thì sẽ là điều gì đối với loài người?  
 
 

11. Này các tỳ khưu, trước đây cha của Raṭṭhapāla con trai nhà danh giá 
đã thốt lên với Raṭṭhapāla con trai nhà danh giá bằng lời kệ rằng:  
 

- “Này Raṭṭhapāla, có rất là nhiều người dầu ta không biết họ, họ vẫn đi 
đến gặp và cầu xin ta, sao con lại không xin ta?” 
 

- “Kẻ xin không được ưa thích, kẻ không cho khi được xin cũng không 
được ưa thích; chính vì lý do ấy tôi không cầu xin ông, chớ có ghét bỏ tôi.” 
 
 

12. Này các tỳ khưu, chính Raṭṭhapāla con trai nhà danh giá ấy còn nói 
với cha của mình như thế, thì người với người sẽ còn nói điều gì nữa? Này 
các tỳ khưu, đối với người tại gia các của cải kiếm được khó khăn, các vật tích 
lũy được bảo quản khó khăn. Này những kẻ rồ dại, thế mà ở nơi ấy các ngươi 
lại sống có nhiều van xin, có nhiều sự yêu cầu đối với các của cải kiếm được 
khó khăn, đối với các vật tích lũy được bảo quản khó khăn như thế (nói 
rằng): ‘Các người hãy bố thí người nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, 
hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí 
xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ 
muñja, hãy bố thí cỏ pabbaja, hãy bố thí cỏ tiṇa, hãy bố thí đất sét.’ Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 
 

Vị tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi trong khi cho xây dựng cốc liêu không có 
thí chủ, dành cho bản thân thì nên cho làm theo kích thước. Ở đây, kích 
thước này là chiều dài mười hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ,[*] 
chiều ngang bảy gang ở bên trong, và nên dẫn các tỳ khưu đến để xác định 
khu đất. Các vị tỳ khưu ấy nên xác định khu đất là không có điều chướng 
ngại, có lối đi vòng quanh. Nếu vị tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng 
cốc liêu dành cho bản thân ở khu đất có điều chướng ngại, không có lối đi 
vòng quanh, hoặc không dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất, hoặc 
vượt quá kích thước thì tội saṅghādisesa.”  
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13. Saññācikā1 nāma sayaṃ yācitvā purisampi purisatthakarampi 
goṇampi sakaṭampi vāsimpi pharasumpi kuṭhārimpi kuddālampi 
nikhādanampi vallimpi veḷumpi muñjampi babbajampi tiṇampi mattikampi.  
 

Kuṭi2 nāma ullittā vā hoti avalittā vā ullittāvallittā vā.  
 

Kārayamānenā ’ti karontena vā kārāpentena vā. 
 

Assāmikan ’ti na añño koci sāmiko hoti itthī vā puriso vā gahaṭṭho vā 
pabbajito vā.  
 

Attuddesan ’ti attano atthāya.  
 

Pamāṇikā kāretabbā tatridaṃ pamāṇaṃ dīghaso 
dvādasavidatthiyo sugatavidatthiyā ’ti bāhirimena mānena.  
 

Tiriyaṃ sattantarā ’ti abbhantarimena mānena.  
 

Bhikkhū abhinetabbā vatthu desanāyā ’ti tena kuṭikārakena 
bhikkhunā kuṭivatthuṃ sodhetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: “Ahaṃ bhante saññācikāya 
kuṭiṃ kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ. Sohaṃ bhante saṅghaṃ 
kuṭivatthu olokanaṃ yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbo.3 Tatiyampi yācitabbo.3 
Sace sabbo saṅgho ussahati kuṭivatthuṃ oloketuṃ, sabbena saṅghena 
oloketabbaṃ. No ce sabbo saṅgho ussahati kuṭivatthuṃ oloketuṃ, ye tattha 
honti bhikkhū vyattā paṭibalā sārambhaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ 
aparikkamanaṃ jānituṃ, te yācitvā sammannitabbā. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ 
kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ, so saṅghaṃ kuṭivatthu olokanaṃ yācati. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmañca itthannāmañca bhikkhū 
sammanneyya itthannāmassa bhikkhuno kuṭivatthuṃ oloketuṃ. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ 
kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ, so saṅghaṃ kuṭivatthuolokanaṃ yācati, 
saṅgho itthannāmañca itthannāmañca bhikkhū sammannati itthannāmassa 
bhikkhuno kuṭivatthuṃ oloketuṃ. Yassāyasmato khamati itthannāmassa ca 
itthannāmassa ca bhikkhūnaṃ sammati4 itthannāmassa bhikkhuno 
kuṭivatthuṃ oloketuṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Sammatā saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhu itthannāmassa 
bhikkhuno kuṭivatthuṃ oloketuṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

                                                   
1 saṃyācikāya - PTS.     3 yācitabbā - Ma, Syā, PTS.  
2 kuṭī - Syā; kuṭiṃ - PTS.    4 sammuti - Ma, PTS. 
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13. Tự xin (vật liệu) nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu người nam, nhân 
công, bò, xe kéo, rìu, búa, cuốc, xẻng, lưỡi đục, ―(như trên)― cỏ tiṇa, đất sét. 
 

Cốc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 
 

Trong khi cho xây dựng: là đang làm hoặc đang bảo người làm. 
 

Không có thí chủ: không có người nào khác là sở hữu chủ: hoặc là 
người nữ, hoặc người nam, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia. 
 

Dành cho bản thân: vì nhu cầu của bản thân. 
 

Nên cho làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều 
dài mười hai gang theo gang tay của đức Thiện thệ: theo cách đo ở 
bên ngoài. 
 

Chiều ngang bảy gang ở bên trong: theo cách đo ở bên trong. 
 

Nên dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất: Vị tỳ khưu là người 
làm cốc liêu ấy nên dọn sạch khu đất làm cốc liêu, nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm cốc 
liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các 
ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. Nên được 
thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Nếu toàn thể hội chúng 
có thể xem xét khu đất làm cốc liêu thì (khu đất) nên được xem xét bởi toàn 
thể hội chúng. Nếu toàn thể hội chúng không thể xem xét khu đất làm cốc 
liêu thì tại nơi ấy, các tỳ khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng lực để biết được 
có điều chướng ngại hoặc không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh 
hay không có lối đi vòng quanh, các vị ấy nên được thỉnh cầu và nên được chỉ 
định. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 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) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định các vị tỳ 
khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để xem xét khu đất làm cốc liêu 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) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. 
Hội chúng chỉ định các vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để xem 
xét khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý 
việc chỉ định các vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để xem xét khu 
đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 
 

Các tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định 
để xem xét khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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Tehi sammatehi bhikkhūhi tattha gantvā kuṭivatthu1 oloketabbaṃ 
sārambhaṃ anārambhaṃ, saparikkamanaṃ aparikkamanaṃ jānitabbaṃ. 
Sace sārambhaṃ hoti aparikkamanaṃ, ‘Mā idha karī ’ti vattabbo. Sace 
anārambhaṃ hoti saparikkamanaṃ saṅghassa ārocetabbaṃ: ‘Anārambhaṃ 
saparikkamanan ’ti. Tena kuṭikārakena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā 
ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: “Ahaṃ bhante 
saññacikāya kuṭiṃ kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ, sohaṃ bhante 
saṅghaṃ kuṭivatthudesanaṃ yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi 
yācitabbo. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

 
Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ 

kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ, so saṅghaṃ kuṭivatthudesanaṃ yācati. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmassa bhikkhuno kuṭivatthuṃ 
deseyya. Esā ñatti.  

 
Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ 

kattukāmo assāmikaṃ attuddesaṃ, so saṅghaṃ kuṭivatthudesanaṃ yācati, 
saṅgho itthannāmassa bhikkhuno kuṭivatthuṃ deseti. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa bhikkhuno kuṭivatthussa desanā, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  

 
Desitaṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno kuṭivatthu.2 Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

 
Sārambhaṃ nāma kipillikānaṃ vā āsayo hoti. Upacikānaṃ vā āsayo 

hoti. Undūrānaṃ3 vā āsayo hoti. Ahīnaṃ vā āsayo hoti. Vicchikānaṃ vā 
āsayo hoti. Satapadīnaṃ vā āsayo hoti. Hatthinaṃ vā āsayo hoti. Sīhānaṃ vā 
āsayo hoti. Vyagghānaṃ vā āsayo hoti. Dīpīnaṃ vā āsayo hoti. Acchānaṃ vā 
āsayo hoti. Taracchānaṃ vā āsayo hoti. Yesaṃ kesañci tiracchānagatānaṃ 
pāṇānaṃ āsayo hoti. Pubbannanissitaṃ vā hoti. Aparannanissitaṃ vā hoti. 
Abbhāghātanissitaṃ vā hoti. Āghātanissitaṃ vā hoti susānanissitaṃ vā hoti. 
Uyyānanissitaṃ vā hoti. Rājavatthunissitaṃ vā hoti. Hatthisālānissitaṃ vā 
hoti. Assasālānissitaṃ vā hoti. Bandhanāgāranissitaṃ vā hoti. 
Pānāgāranissitaṃ vā hoti. Sūnānissitaṃ vā hoti. Racchānissitaṃ vā hoti. 
Caccaranissitaṃ vā hoti. Sabhānissitaṃ vā hoti. Saṃsaraṇa4nissitaṃ vā hoti. 
Etaṃ sārambhaṃ nāma. 

 
Aparikkamanaṃ nāma na sakkā hoti yathāyuttena sakaṭena 

anuparigantuṃ, samantā nisseniyā anuparigantuṃ. Etaṃ aparikkamanaṃ 
nāma.  

                                                   
1 kuṭīvathuṃ - Syā;   2 kuṭīvatthuṃ - Syā.        3 undurānaṃ - Ma, Syā, PTS. 
   kuṭivatthuṃ - PTS.     kuṭivatthuṃ - PTS.           4 saṃcaraṇa - Aṭṭhakathā. 
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Các vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đi đến nơi đó nên xem xét khu 
đất làm cốc liêu và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có điều 
chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi vòng quanh. Nếu có 
điều chướng ngại và không có lối đi vòng quanh thì nên nói rằng: ‘Chớ làm ở 
đây.’ Nếu không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh thì nên thông 
báo với hội chúng rằng: ‘Không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh.’ 
Vị tỳ khưu là người làm cốc liêu nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên 
vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm cốc liêu do tự mình 
xin (vật liệu), không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng việc xác định khu đất làm cốc liêu.” Nên được thỉnh cầu 
lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. 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) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, 
dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc xác định khu đất làm cốc 
liêu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên xác định khu 
đất làm cốc liêu 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) có ý định làm cốc liêu do tự mình xin (vật liệu), không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc xác định khu đất làm cốc liêu. 
Hội chúng xác định khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại 
đức nào đồng ý việc xác định khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như 
vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 

Khu đất làm cốc liêu của vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng 
xác định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 
 

Có điều chướng ngại nghĩa là có tổ kiến, hoặc là có tổ mối, hoặc là có ổ 
chuột, hoặc là có ổ rắn, hoặc là có ổ bọ cạp, hoặc là có ổ rết, hoặc là chỗ ở của 
bầy voi, hoặc là chỗ ở của bầy ngựa, hoặc là chỗ ở của bầy sư tử, hoặc là chỗ ở 
của bầy cọp, hoặc là chỗ ở của bầy beo, hoặc là chỗ ở của bầy gấu, hoặc là chỗ 
ở của bầy chó sói, hoặc là chỗ ở của bất cứ các loài thú hoặc các loài sinh vật 
nào, hoặc kề cận ruộng trồng thóc lúa, hoặc kề cận ruộng trồng rau cải, hoặc 
kề cận nơi tra trấn, hoặc kề cận nơi xử trảm, hoặc kề cận mộ địa, hoặc kề cận 
vườn hoa, hoặc kề cận đất của đức vua, hoặc kề cận chuồng voi, hoặc kề cận 
chuồng ngựa, hoặc kề cận trại giam, hoặc kề cận quán rượu, hoặc kề cận nhà 
đồ tể, hoặc kề cận đường vận chuyển, hoặc kề cận giao lộ, hoặc kề cận nơi hội 
họp, hoặc kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 
 

Không có lối đi vòng quanh nghĩa là không thể đi vòng với chiếc xe 
hàng được móc vào hoặc (không thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều 
này nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 
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Anārambhaṃ nāma na kipillikānaṃ vā āsayo hoti ―pe― na 
saṃsaraṇanissitaṃ vā hoti. Etaṃ anārambhaṃ nāma.  
 

Saparikkamanaṃ nāma sakkā hoti yathā yuttena sakaṭena 
anuparigantuṃ, samantā nisseniyā anuparigantuṃ. Etaṃ saparikkamanaṃ 
nāma.  
 

Saññācikā nāma sayaṃ yācitvā purisampi purisatthakarampi ―pe― 
mattikampi.  
 

Kuṭi nāma ullittā vā hoti avalittā vā ullittāvalittā vā.  
 

Kareyyā ’ti karoti vā kārāpeti vā.  
 

Bhikkhū vā anabhineyya vatthudesanāya pamāṇaṃ vā 
atikkāmeyyā ’ti ñattidutiyena kammena kuṭivatthuṃ na desāpetvā 
āyāmato vā vitthārato vā antamaso kesaggamattampi atikkāmetvā karoti vā 
kārāpeti vā payoge payoge dukkaṭaṃ,1 ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti 
thullaccayassa; tasmiṃ piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.  
 

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

1. Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
anāpatti.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  

                                                   
1 karoti vā kārāpeti vā payoge dukkaṭaṃ - Syā.  
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Không có điều chướng ngại nghĩa là không có tổ kiến, ―(như trên)― 
hoặc không kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điều chướng ngại. 
 

Có lối đi vòng quanh nghĩa là có thể đi vòng với chiếc xe hàng được 
móc vào hoặc (có thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều này nghĩa là có 
lối đi vòng quanh. 
 

Tự xin (vật liệu) nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu về người nam, nhân 
công, ―(như trên)― đất sét. 
 

Cốc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 
 

Cho xây dựng: là (tự) làm hoặc bảo người làm. 
 

Hoặc không dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất, hoặc 
vượt quá kích thước: hoặc là sau khi không cho xác định khu đất làm cốc 
liêu bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hoặc là sau khi vượt quá 
chiều dài hoặc chiều rộng cho dù chỉ bằng sợi tóc rồi (tự) làm hay bảo người 
làm thì tội dukkaṭa cho mỗi thao tác. Khi còn chưa đến cục (vữa tô) cuối 
cùng thì phạm tội thullaccaya. Khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào thì phạm 
tội saṅghādisesa. 
 

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

1. Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
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Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇātikkantaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇātikkantaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti pamāṇikaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
anāpatti.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ sārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu kuṭiṃ karoti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 

2. Bhikkhu samādisati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesassa.  
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Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, có lối 
đi quanh thì vô tội.  
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với 
hai tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội 
dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
saṅghādisesa.  
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

2. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì (vị ấy) 
phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội saṅghādisesa.  
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3. Bhikkhu samādisati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. 
―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
anāpatti.  
 

4. Bhikkhu samādisati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

5. Bhikkhu samādisati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. 
―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
anāpatti.  
 

6. Bhikkhu samādisati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
dvinnaṃ saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa. 
―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.  
 

7. Bhikkhu samādisati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 

8. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti na ca samādisati 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

9. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti na ca samādisati 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, anāpatti.  
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3. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì (vị ấy) phạm 
hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

4. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy vượt quá 
kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với 
tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với 
tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội saṅghādisesa.  
 

5. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy theo kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội.  
 

6. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với hai tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
saṅghādisesa.  
 

7. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì 
phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

8. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì (vị ấy) phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

9. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối 
đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
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10. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti na ca 
samādisati ‘pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa 
kuṭiṃ karonti pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesassa.  

 
11. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti na ca 

samādisati ‘pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa 
kuṭiṃ karonti pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, anāpatti.  

 
12. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti na ca 

samādisati ‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca 
saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti adesitavatthukaṃ 
pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ 
saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesānaṃ.  

 
13. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti na ca 

samādisati ‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca 
saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti desitavatthukā pamāṇikaṃ 
sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― 
sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ 
anāpatti.  

 
14. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 

‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira 
me kayirati adesitavatthukā sārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘desitavatthukā ca hotu anārambhā 
ca saparikkamanā cā ’ti. No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya 
āpatti dukkaṭassa.  

 
15. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 

‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ sārambhā saparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira 
me kayirati adesitavatthukā sārambhā saparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘desitavatthukā ca hotu anārambhā 
cā ’ti. No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti dukkaṭassa.  
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10. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm 
hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, không lối 
đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

11. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

12. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có 
lối đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá 
kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với 
hai tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội 
dukkaṭa với hai tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với hai tội saṅghādisesa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm hai tội saṅghādisesa.  
 

13. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có 
lối đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội.  
 

14. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, không có 
chướng ngại, và có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. 
 

15. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, có lối đi quanh. 
Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được xác định, 
có chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định và không có chướng 
ngại.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. 
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16. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira 
me kayirati adesitavatthukā anārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘desitavatthukā ca hotu 
saparikkamanā cā ’ti. No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 
 
 

17. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi 
kira me kayirati adesitavatthukā anārambhā saparikkamanā ’ti. Tena 
bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pahetabbo ‘desitavatthukā hotū ’ti. 
No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

18. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira 
me kayirati desitavatthukā sārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pahetabbo ‘anārambhā ca hotu 
saparikkamanā cā ’ti. No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 
 
 

19. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira 
me kayirati desitavatthukā sārambhā saparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘anārambhā hotū ’ti. No ce sāmaṃ 
vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

20. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira 
me kayirati desitavatthukā anārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘saparikkamanā ca hotū ’ti. No ce 
sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti dukkaṭassa.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1      Điều saṅghādisesa về làm cốc liêu - 6 
 

 
 

397

16. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, không có chướng ngại, không 
lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không 
được xác định, không có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định và 
có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm 
tội dukkaṭa. 
 
 
 

17. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, không có chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân 
đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định.” Nếu không 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 
 

18. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. 
Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác định, có 
chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có lối đi quanh.” Nếu 
không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 
 

19. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, có lối đi quanh. Vị 
ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác định, có 
chướng ngại, có lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại.” Nếu không đích thân đi hoặc 
phái người đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 
 

20. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất đã được xác 
định, không có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là có lối đi quanh.” Nếu không 
đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. 
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21. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 
 
 

22. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira me 
kayirati pamāṇātikkantā sārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘pamāṇikā1 ca hotu anārambhā ca 
saparikkamanā cā ’ti ―pe― ‘pamāṇikā ca hotu anārambhā cā ’ti ―pe― 
‘pamāṇikā ca hotu saparikkamanā cā ’ti ―pe― ‘pamāṇikā hotū ’ti. No ce 
sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

23. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira me kayirati 
pamāṇikā sārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā sāmaṃ vā 
gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘anārambhā ca hotu saparikkamanā cā ’ti 
―pe― ‘anārambhā hotū ’ti ―pe― ‘saparikkamanā hotū ’ti ―pe― anāpatti.  
 
 
 

24. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. 
Tassa kuṭiṃ karonti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira me kayirati adesitavatthukā 
pamāṇātikkantā sārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā sāmaṃ vā 
gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca 
anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti ―pe― ‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā 
ca anārambhā cā ’ti ―pe― ‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca 
saparikkamanā cā ’ti ―pe― ‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā cā ’ti. No ce 
sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

25. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. 
Tassa kuṭiṃ karonti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘kuṭi kira me kayirati desitavatthukā pamāṇikā 
sārambhā aparikkamanā ’ti. Tena bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ, dūto vā 
pāhetabbo anārambhā ca hotu saparikkamanā cā ’ti ―pe― ‘anārambhā hotū 
’ti ―pe― ‘saparikkamanā hotū ’ti ―pe― anāpatti.  

  

                                                   
1 desitavatthukā - Ma.     2 kārukānaṃ - Ma, Syā. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1      Điều saṅghādisesa về làm cốc liêu - 6 
 

 
 

399

21. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô tội.  
 
 

22. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe 
rằng: “Họ nói cốc được làm cho ta vượt quá kích thước, có chướng ngại, 
không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin 
rằng: “Phải theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” ... 
“Phải theo kích thước và không có chướng ngại.” ... “Phải theo kích thước và 
có lối đi quanh.” ... “Phải theo kích thước.” Nếu không đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 

23. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: 
“Họ nói cốc được làm cho ta là theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là 
không có chướng ngại và có lối đi quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” 
... “Phải là có lối đi quanh.” ... thì vô tội.  
 
 

24. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được 
làm cho ta ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng 
ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có 
chướng ngại, và có lối đi quanh.” ... “Phải là khu đất được xác định, theo kích 
thước, và không có chướng ngại.” ... “Phải là khu đất được xác định, theo kích 
thước, và có lối đi quanh.” ... “Phải là khu đất được xác định và theo kích 
thước.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội 
dukkaṭa. 
 
 

25. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói cốc được làm cho 
ta ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là 
không có chướng ngại và có lối đi quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” 
... “Phải là có lối đi quanh.” ... thì vô tội.  
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26. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ2 
tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
kārakānaṃ dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti kārakānaṃ dukkaṭassa.  

 
27. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 

‘desitavatthukā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
kārakānaṃ dukkaṭassa ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
kārakānaṃ dukkaṭassa ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  

 
28. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 

‘pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ tiṇṇaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
kārakānaṃ dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti kārakānaṃ dukkaṭassa.  

 
29. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 

‘pamāṇikā ca hotu anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. Tassa kuṭiṃ karonti 
pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ 
dukkaṭassa ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ 
dukkaṭassa ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  

 
30. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 

‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. 
Tassa kuṭiṃ karonti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ catunnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― 
sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― 
anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ. 
―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ.  

 
31. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti samādisati ca 

‘desitavatthukā ca hotu pamāṇikā ca anārambhā ca saparikkamanā cā ’ti. 
Tassa kuṭiṃ karonti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― 
sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ dukkaṭassa ―pe― 
anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  
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26. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkaṭa.  
 

27. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối 
đi quanh thì vô tội.  
 

28. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm ba tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì 
các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkaṭa.  
 

29. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

30. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm bốn tội 
dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội 
dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm ba tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm hai tội dukkaṭa.  
 

31. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại, và có lối đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... 
có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có 
lối đi quanh thì vô tội.  
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32. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, so ce vippakate 
āgacchati. Tena bhikkhunā sā kuṭi aññassa vā dātabbā bhinditvā vā puna 
kātabbā. No ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna kāreyya, āpatti 
saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
―pe― āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, ―pe― āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ saparikkamanaṃ, ―pe― āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

33. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, so ce vippakate 
āgacchati. Tena bhikkhunā sā kuṭi aññassa vā dātabbā bhinditvā vā puna 
kātabbā. No ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna kāreyya, āpatti 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, ―pe― āpatti 
dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, ―pe― āpatti dukkaṭassa. 
―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 
 

34. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, so ce vippakate 
āgacchati. Tena bhikkhunā sā kuṭi aññassa vā dātabbā bhinditvā vā puna 
kātabbā. No ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna kāreyya, āpatti 
saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
―pe― āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, ―pe― āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ saparikkamanaṃ, ―pe― āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

35. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, so ce vippakate āgacchati. 
Tena bhikkhunā sā kuṭi aññassa vā dātabbā bhinditvā vā puna kātabbā. No 
ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna kāreyya, āpatti dvinnaṃ 
dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, ―pe― āpatti dukkaṭassa. 
―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, ―pe― āpatti dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 
 

36. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti adesitavatthukaṃ pamāṇātikkantaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
so ce vippakate āgacchati. Tena bhikkhunā sā kuṭi aññassa vā dātabbā 
bhinditvā vā puna kātabbā. No ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna 
kāreyya, āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― 
sārambhaṃ saparikkamanaṃ, ―pe― āpatti dvinnaṃ saṅghādisesena 
dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, ―pe― āpatti dvinnaṃ 
saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, ―pe― 
āpatti dvinnaṃ saṅghādisesassa.  
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32. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị 
ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc 
nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi 
cho làm lại thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, 
có lối đi quanh ... thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có 
chướng ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 
 

33. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy 
trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc 
nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi 
cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh 
... thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh ... thì 
phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 
 

34. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về 
lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá 
đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi cho làm 
lại thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh ... thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... 
không có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

35. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm 
chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá đi rồi 
cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi rồi cho làm lại thì 
vị ấy phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội 
dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh ... thì phạm tội 
dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 
 
 

36. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, 
không lối đi quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên 
cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị 
khác hoặc không phá đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkaṭa với hai 
tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh ... thì phạm hai tội 
dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh 
... thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh ... thì phạm hai tội saṅghādisesa. 
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37. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa kuṭiṃ 
karonti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, so ce 
vippakate āgacchati. Tena bhikkhunā sā kuṭi aññassa vā dātabbā bhinditvā 
vā puna kātabbā. No ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna kāreyya, 
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, ―pe― 
āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, ―pe― āpatti 
dukkaṭassa. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘kuṭiṃ me karothā ’ti. Tassa 
kuṭiṃ karonti desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
anāpatti.  
 
 
 

38. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa. 
Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa. Parehi 
vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa. Parehi vippakataṃ 
parehi pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 

39. Anāpatti lene guhāya tiṇakuṭikāya aññassatthāya, vāsāgāraṃ 
ṭhapetvā sabbattha, anāpatti ummattakassa ādikammikassā ”ti.  
 

Kuṭikārasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
  

3. 7. VIHĀRAKĀRASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 
Tena kho pana samayena āyasmato channassa upaṭṭhāko gahapati 
āyasmantaṃ channaṃ etadavoca: “Vihāravatthuṃ bhante jānāhi, ayyassa 
vihāraṃ kārāpessāmī ”ti. Atha kho āyasmā channo vihāravatthuṃ sodhento 
aññataraṃ cetiyarukkhaṃ chedāpesi gāmapūjitaṃ nigamapūjitaṃ 
nagarapūjitaṃ janapadapūjitaṃ raṭṭhapūjitaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā cetiyarukkhaṃ 
chedāpessanti gāmapūjitaṃ nigamapūjitaṃ janapadapūjitaṃ raṭṭhapūjitaṃ, 
ekindriyaṃ samaṇā sakyaputtiyā jīvaṃ viheṭṭhentī ”ti?1 Assosuṃ kho 
bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye 
te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
āyasmā channo cetiyarukkhaṃ chedāpessati, gāmapūjitaṃ ―pe― 
raṭṭhapūjitan ”ti? 

                                                   
1 viheṭhentī ti - Ma, Syā, PTS; viheṭhessantī ti - katthaci. 
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37. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy 
ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho cốc ấy 
đến vị khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc 
không phá đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng 
ngại, có lối đi quanh ... thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh ... thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc 
cho tôi” rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích 
thước, không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 
 

38. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong 
thì phạm tội saṅghādisesa. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa 
làm xong thì phạm tội saṅghādisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

39. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu cầu 
của vị khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở,[*] vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về làm cốc liêu. 
 

--ooOoo-- 
 
 

3. 7. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, tu viện của 
Ghosita.1 Vào lúc bấy giờ, người gia chủ hộ độ cho đại đức Channa2 đã nói với 
đại đức Channa điều này: - “Thưa ngài, hãy tìm kiếm khu đất của trú xá. Tôi 
muốn cho xây dựng trú xá cho ngài.” Sau đó, trong khi dọn sạch khu đất của 
trú xá, đại đức Channa đã cho người đốn cội cây nọ vốn là nơi thờ phượng 
được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn kính, 
được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ 
phượng được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn 
kính, được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính? Các Sa-môn Thích tử làm 
hại cuộc sống của loài có một giác quan?”3 Các tỳ khưu đã nghe được dân 
chúng 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 Channa lại cho chặt cội 
cây vốn là nơi thờ phượng được làng mạc tôn kính, ―(như trên)― được lãnh 
thổ tôn kính?” 

                                                   
1 Tu viện này được cho xây dựng bởi người phú hộ tên Ghosita (Vin.A. iii, 574). 
2 Channa (Xa-nặc) là người đánh xe hầu cận của thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta). 
3 Chỉ có giác quan “thân” (kāyindriyaṃ) để nhận biết sự xúc chạm (Sđd. 575). 
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2. Atha kho te bhikkhū āyasmantaṃ channaṃ anekapariyāyena 
vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ 
channa, cetiyarukkhaṃ chedāpesi gāmapūjitaṃ ―pe― raṭṭhapūjitan ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― “Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa, cetiyarukkhaṃ chedāpessasi gāmapūjitaṃ 
nigamapūjitaṃ nagarapūjitaṃ janapadapūjitaṃ raṭṭhapūjitaṃ? Jīvasaññino 
hi moghapurisa, manussā rukkhasmiṃ, netaṃ moghapurisa appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 
 

“Mahallakaṃ pana bhikkhunā vihāraṃ kārayamānena sassāmikaṃ 
attuddesaṃ, bhikkhū abhinetabbā vatthudesanāya. Tehi bhikkhūhi 
vatthuṃ desetabbaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, sārambhe ce 
bhikkhu vatthusmiṃ aparikkamane mahallakaṃ vihāraṃ kāreyya, 
bhikkhū vā anabhineyya vatthudesanāya, saṅghādiseso ”ti.  
 
 

Mahallako nāma vihāro sassāmiko vuccati.  
 

Vihāro nāma ullitto vā hoti avalitto vā ullittāvalitto vā.  
 

Kārayamānenā ’ti karento vā kārāpento vā.  
 

Sassāmikan ’ti añño koci sāmiko hoti itthī vā puriso vā gahaṭṭho vā 
pabbajito vā.  
 

Attuddesan ’ti attano atthāya.  
 
 

Bhikkhū abhinetabbā vatthudesanāyā ’ti tena vihārakārakena 
bhikkhunā vihāravatthuṃ sodhetvā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: “Ahaṃ bhante mahallakaṃ 
vihāraṃ kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ. Sohaṃ bhante saṅghaṃ 
vihāravatthu olokanaṃ yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi 
yācitabbo. Sace sabbo saṅgho ussahati vihāravatthuṃ oloketuṃ, sabbena 
saṅghena oloketabbaṃ. No ce sabbo saṅgho ussahati vihāravatthuṃ 
oloketuṃ, ye tattha honti bhikkhū vyattā paṭibalā sārambhaṃ anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ aparikkamanaṃ jānituṃ, te yācitvā sammannitabbā. 
Evañca pana bhikkhave sammannitabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ 
vihāraṃ kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ. So saṅghaṃ vihāravatthu 
olokanaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmañca 
itthannāmañca bhikkhū sammanneyya, itthannāmassa bhikkhuno 
vihāravatthuṃ oloketuṃ. Esā ñatti.  
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2. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Channa bằng nhiều phương thức, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này 
Channa, nghe nói ngươi cho chặt cội cây vốn là nơi thờ phượng được làng 
mạc tôn kính, ―(như trên)― được lãnh thổ tôn kính, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “―(như 
trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ phượng 
được làng mạc tôn kính, được thị trấn tôn kính, được thành phố tôn kính, 
được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính vậy? Này kẻ rồ dại, bởi vì có 
những chúng sanh có tâm thức là các hạng người ở trên cây cối. 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 trong khi cho xây dựng trú xá lớn có thí chủ, dành cho bản 
thân, nên dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất. Các vị tỳ khưu ấy nên 
xác định khu đất là không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh. Nếu vị 
tỳ khưu cho xây dựng trú xá lớn dành cho bản thân ở khu đất có điều 
chướng ngại, không có lối đi vòng quanh, hoặc không dẫn các tỳ khưu đến 
để xác định khu đất thì phạm tội saṅghādisesa.”  
 

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 khi cho xây dựng: là đang làm hoặc đang bảo người làm. 
 

Có thí chủ: có người nào khác là sở hữu chủ: hoặc là người nữ, hoặc 
người nam, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia. 
 

Dành cho bản thân: vì nhu cầu của bản thân. 
 

Nên dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất: Vị tỳ khưu là người 
làm trú xá nên dọn sạch khu đất làm trú xá, nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm 
trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng việc xem xét khu đất làm trú xá.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Nếu toàn thể hội chúng có thể xem xét khu 
đất làm trú xá thì (khu đất) nên được xem xét bởi toàn thể hội chúng. Nếu 
toàn thể hội chúng không có thể xem xét khu đất làm trú xá thì tại nơi ấy, các 
vị tỳ khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng lực để biết được có điều chướng ngại 
hoặc không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi 
vòng quanh, các vị ấy nên được thỉnh cầu và nên được chỉ định. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ 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) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc xem xét khu đất làm trú xá. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên chỉ định các tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như 
vầy) để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời 
đề nghị. 
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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ 
vihāraṃ kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ. So saṅghaṃ vihāravatthu 
olokanaṃ yācati. Saṅgho itthannāmañca itthannāmañca bhikkhū 
sammannati itthannāmassa bhikkhuno vihāravatthuṃ oloketuṃ. 
Yassāyasmato khamati itthannāmassa ca itthannāmassa ca bhikkhūnaṃ 
sammati itthannāmassa bhikkhuno vihāravatthuṃ oloketuṃ, so tuṇhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Sammatā saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhū itthannāmassa 
bhikkhuno vihāravatthuṃ oloketuṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

Tehi sammatehi bhikkhūhi tattha gantvā vihāravatthu oloketabbaṃ 
sārambhaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ aparikkamanaṃ jānitabbaṃ. 
Sace sārambhaṃ hoti aparikkamanaṃ, ‘Māyidha karī ’ti vattabbo. Sace 
anārambhaṃ hoti saparikkamanaṃ, saṅghassa ārocetabbaṃ ‘Anārambhaṃ 
saparikkamanan ’ti. Tena vihārakārakena bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅghaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
“Ahaṃ bhante mahallakaṃ vihāraṃ kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ so 
’haṃ bhante saṅghaṃ vihāraṃ kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ so ’haṃ 
bhante saṅghaṃ vihāravatthudesanaṃ yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbo. 
Tatiyampi yācitabbo. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ 
vihāraṃ kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ. So saṅghaṃ 
vihāravatthudesanaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmassa bhikkhuno vihāravatthuṃ deseyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu mahallakaṃ 
vihāraṃ kattukāmo sassāmikaṃ attuddesaṃ. So saṅghaṃ 
vihāravatthudesanaṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno 
vihāravatthuṃ deseti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
vihāravatthussa desanā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Desitaṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno vihāravatthu. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

Sārambhaṃ nāma kipillikānaṃ vā āsayo hoti ―pe― 
saṃsaraṇanissitaṃ vā hoti, etaṃ sārambhaṃ nāma.  
 

Aparikkamanaṃ nāma na sakkā hoti yathāyuttena sakaṭena 
anuparigantuṃ, samantā nisseniyā anuparigantuṃ. Etaṃ aparikkamanaṃ 
nāma.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc xem xét khu đất làm trú xá. Hội chúng chỉ định các tỳ khưu 
tên (như vầy) và tên (như vầy) để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ 
khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc chỉ định các tỳ khưu tên (như 
vầy) và tên (như vầy) để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên 
(như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 

Các tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định 
để xem xét khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
 

Các vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đi đến nơi ấy nên xem xét khu 
đất làm trú xá và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có điều 
chướng ngại, có lối đi vòng quanh hay không có lối đi vòng quanh. Nếu có 
điều chướng ngại và không có lối đi vòng quanh thì nên nói rằng: “Chớ làm ở 
đây.” Nếu không có điều chướng ngại và có lối đi vòng quanh thì nên thông 
báo với hội chúng rằng: “Không có điều chướng ngại và có lối đi vòng 
quanh.” Vị tỳ khưu là người làm trú xá nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi có ý định làm trú xá 
lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng việc xác định khu đất làm trú xá.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. 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) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc xác định khu đất làm trú xá. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên xác định khu đất làm trú xá 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) có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc xác định khu đất làm trú xá. Hội chúng xác định khu đất làm 
trú xá của vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc xác định khu 
đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng 
ý có thể nói lên. 
 

Khu đất làm trú xá của vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng xác 
định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
 

Có điều chướng ngại nghĩa là có tổ kiến, ―(như trên)― hoặc kề cận 
chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 
 

Không có lối đi vòng quanh nghĩa là không thể đi vòng với chiếc xe 
hàng được móc vào hoặc (không thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều 
này nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 
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Anārambhaṃ nāma na kipillikānaṃ vā āsayo hoti ―pe― na 
saṃsaraṇanissitaṃ vā hoti. Etaṃ anārambhaṃ nāma.  
 

Saparikkamanaṃ nāma sakkā hoti yathāyuttena sakaṭena 
anuparigantuṃ, samantā nisseniyā anuparigantuṃ. Etaṃ saparikkamanaṃ 
nāma.  
 

Mahallako nāma vihāro sassāmiko vuccati.  
 

Vihāro nāma ullitto vā hoti avalitto vā ullittāvalitto vā.  
 

Kāreyyā ’ti karoti vā kārāpeti vā.  
 

Bhikkhū vā anabhineyya vatthudesanāyā ’ti ñattidutiyena 
kammena vihāravatthuṃ na desāpetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge vā 
payoge dukkaṭaṃ. Ekaṃ piṇḍaṃ anāgate āpatti thullaccayassa. Tasmiṃ 
piṇḍe āgate āpatti saṅghādisesassa.  
 

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

3. Bhikkhu vihāraṃ karoti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena dvinnaṃ dukakaṭānaṃ.  
 

Bhikkhu vihāraṃ karoti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu vihāraṃ karoti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu vihāraṃ karoti adesitavatthukaṃ anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Bhikkhu vihāraṃ karoti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

Bhikkhu vihāraṃ karoti desitavatthukaṃ sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu vihāraṃ karoti desitavatthukaṃ anārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Bhikkhu vihāraṃ karoti desitavatthukaṃ anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
anāpatti.  
 

Bhikkhu samādisati ‘vihāraṃ me karothā ’ti. Tassa vihāraṃ karonti 
adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesena dukkaṭassa ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
saṅghādisesassa.  
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Không có điều chướng ngại nghĩa là không có tổ kiến, ―(như trên)― 
hoặc không kề cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điều chướng ngại. 
 

Có lối đi vòng quanh nghĩa là có thể đi vòng với chiếc xe hàng được 
móc vào hoặc (có thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều này nghĩa là có 
lối đi vòng quanh. 
 

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. 
 

Cho xây dựng: là (tự mình) làm hoặc bảo người làm. 
 

Hoặc không dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất: sau khi 
không cho xác định khu đất làm trú xá bằng hành sự với lời thông báo đến 
lần thứ nhì rồi (tự) làm hoặc bảo người làm thì tội dukkaṭa cho mỗi thao tác. 
Khi còn chưa đến cục (vữa tô) cuối cùng thì phạm tội thullaccaya. Khi cục 
(vữa tô) ấy đã được đặt vào thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

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

3. Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, có 
lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. 
 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, không có chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, có lối 
đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị tỳ khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì vô tội.  
 

Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm 
tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì phạm tội saṅghādisesa.  
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4. Bhikkhu samādisati ‘vihāraṃ me karothā ’ti. Tassa vihāraṃ karonti 
desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. 
―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
anāpatti.  
 
 
 

5. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti. Na ca 
samādisati ‘desitavatthuko ca hotu anārambho ca saparikkamano cā ’ti. 
Tassa vihāraṃ karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, 
āpatti saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 

6. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti. Na ca 
samādisati ‘desitavatthuko ca hotu anārambho ca saparikkamano cā ’ti. 
Tassa vihāraṃ karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti 
dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. ―pe― 
anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 
 
 

7. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthuko ca hotu anārambho ca saparikkamano cā ’ti. Tassa vihāraṃ 
karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘vihāro 
kira me kayirati adesitavatthuko sārambho aparikkamano ’ti. Tena 
bhikkhunā sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘desitavatthuko ca hotu 
anārambho ca saparikkamano cā ’ti. No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā 
pahiṇeyya āpatti dukkaṭassa. ―pe― ‘desitavatthuko ca hotu anārambho cā ’ti 
―pe― ‘desitavatthuko ca hotu saparikkamano cā ’ti ―pe― ‘desitavatthuko 
hotū ’ti. No ce sāmaṃ vā gaccheyya dūtaṃ vā pahiṇeyya, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

8. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthuko ca hotu anārambho ca saparikkamano cā ’ti. Tassa vihāraṃ 
karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So suṇāti ‘vihāro kira 
me kayirati desitavatthuko sārambho aparikkamano ’ti. Tena bhikkhunā 
sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo ‘anārambho ca hotu 
saparikkamano cā ’ti ―pe― ‘anārambho hotū ’ti ―pe― ‘saparikkamano hotū 
’ti ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ,1 anāpatti.  

                                                   
1 anārambhaṃ saparikkamanaṃ - Machasam na dissati. 
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4. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ấy ở 
khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai 
tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

 
5. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 

“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

 
6. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và không có chỉ thị: 

“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” 
Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi quanh thì 
phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội 
dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

 
7. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 

là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất không 
được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, không 
có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội dukkaṭa. ... “Phải là khu đất được xác định và không có 
chướng ngại.” ... “Phải là khu đất được xác định và có lối đi quanh.” ... “Phải 
là khu đất được xác định.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin 
thì phạm tội dukkaṭa. 
 

 
8. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 

là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ấy nghe rằng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất đã được 
xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị tỳ khưu ấy nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có lối đi 
quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.” ... “Phải là có lối đi quanh,” thì vô 
tội. 
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9. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti samādisati ca 
‘desitavatthuko ca hotu anārambho ca saparikkamano cā ’ti. Tassa vihāraṃ 
karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ 
tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, āpatti kārakānaṃ 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
kārakānaṃ dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti kārakānaṃ dukkaṭassa.  
 
 

10. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti. Samādisati 
ca ‘desitavatthuko ca hotu anārambho ca saparikkamano cā ’ti. Tassa 
vihāraṃ karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
kārakānaṃ dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti kārakānaṃ dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti 
kārakānaṃ dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 
 

11. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti. Tassa 
vihāraṃ karonti adesitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ. So ce 
vippakate āgacchati, tena bhikkhunā so vihāro aññassa vā dātabbo, 
bhinditvā vā puna kātabbo. No ce aññassa vā dadeyya, bhinditvā vā puna 
kāreyya, āpatti saṅghādisesena dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
aparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesena dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ 
saparikkamanaṃ, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

12. Bhikkhu samādisitvā pakkamati ‘vihāraṃ me karothā ’ti. Tassa 
vihāraṃ karonti desitavatthukaṃ sārambhaṃ aparikkamanaṃ, so ce 
vippakate āgacchati. Tena bhikkhunā so vihāro aññassa vā dātabbo 
bhinditvā vā puna kātabbo. No ce aññassa vā dadeyya bhinditvā vā puna 
kāreyya, āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ. ―pe― sārambhaṃ saparikkamanaṃ, 
āpatti dukkaṭassa. ―pe― anārambhaṃ aparikkamanaṃ, āpatti dukkaṭassa. 
―pe― anārambhaṃ saparikkamanaṃ, anāpatti.  
 
 

13. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa. 
Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa. Parehi 
vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa. Parehi vippakataṃ 
parehi pariyosāpeti, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

14. Anāpatti lene guhāya tiṇakuṭikāya aññassatthāya, vāsāgāraṃ ṭhapetvā 
sabbattha, anāpatti ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Vihārakārasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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9. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, 
không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... không có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkaṭa. 
 

10. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại, và có lối đi quanh.” Họ làm 
trú xá cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không 
lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, 
có lối đi quanh thì vô tội.  
 

11. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi. Họ làm trú xá cho 
vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. 
Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho trú xá ấy đến vị 
khác hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không 
phá đi rồi cho làm lại thì phạm hai tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... có 
chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội saṅghādisesa. ... 
không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội dukkaṭa với tội 
saṅghādisesa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

12. Vị tỳ khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi” rồi ra đi. Họ làm trú xá cho 
vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị 
ấy trở về lúc làm chưa xong, thì vị tỳ khưu ấy nên cho trú xá ấy đến vị khác 
hoặc nên phá đi rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá 
đi rồi cho làm lại thì vị ấy phạm hai tội dukkaṭa. ... có chướng ngại, có lối đi 
quanh ... thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh 
... thì phạm tội dukkaṭa. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội.  
 

13. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
saṅghādisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong 
thì phạm tội saṅghādisesa. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa 
làm xong thì phạm tội saṅghādisesa. Vị bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

14. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu cầu 
của vị khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về làm trú xá. 
 

--ooOoo-- 




