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6.5. ACELAKAVAGGO  
 

6. 5. 1. ACELAKASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 
kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena saṅghassa khādanīyaṃ 
ussannaṃ hoti. Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi: 
“Tenahānanda vighāsādānaṃ pūvaṃ dehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā 
ānando bhagavato paṭissuṇitvā vighāsāde paṭipāṭiyā nisīdāpetvā ekekaṃ 
pūvaṃ dento aññatarissā paribbājikāya ekaṃ maññamāno dve pūve adāsi. 
Sāmantā paribbājikāyo taṃ paribbājikaṃ etadavocuṃ: “Jāro te eso samaṇo 
”ti. “Na me so samaṇo jāro ekaṃ maññamāno dve pūve adāsī ”ti.  
 
 
 

 
Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho āyasmā ānando ekekaṃ pūvaṃ 

dento tassāyeva paribbājikāya ekaṃ maññamāno dve pūve adāsi. Sāmantā 
paribbājikāyo taṃ paribbājikaṃ etadavocuṃ: “Jāro te eso samaṇo ”ti. “Na 
me so samaṇo jāro ekaṃ maññamāno dve pūve adāsī”ti. “Jāro na jāro ”ti 
bhaṇḍiṃsu.  
 
 
 

 
2. Aññataropi ājīviko parivesanaṃ agamāsi. Aññataro bhikkhu pahūtena 

sappinā odanaṃ madditvā tassa ājīvikassa mahantaṃ piṇḍaṃ adāsi. Atha 
kho so ājīviko taṃ piṇḍaṃ ādāya agamāsi. Aññataro ājīviko taṃ ājīvako 
etadavoca: “Kuto tayā āvuso piṇḍo laddho ”ti? “Tassāvuso samaṇassa 
gotamassa muṇḍagahapatikassa parivesanāya laddho ”ti. Assosuṃ kho 
upāsakā tesaṃ ājīvikānaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ.  
 
 
 

 
Atha kho te upāsakā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 

bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho 
te upāsakā bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Ime bhante titthiyā avaṇṇakāmā 
buddhassa avaṇṇakāmā dhammassa avaṇṇakāmā saṅghassa, sādhu bhante 
ayyā titthiyānaṃ sahatthā dadeyyun ”ti. Atha kho bhagavā te upāsake 
dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha 
kho te upāsakā bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā 
samuttejitā sampahaṃsitā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkamiṃsu.  
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6. 5. PHẨM ĐẠO SĨ LÕA THỂ:  
 

6. 5. 1. ĐIỀU HỌC VỀ ĐẠO SĨ LÕA THỂ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hội chúng. 
Khi ấy, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ānanda, 
như thế thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật thực thừa.” - “Bạch 
ngài, xin vâng.” Nghe theo lời đức Thế Tôn, đại đức Ānanda đã bảo những 
người dùng vật thực thừa ngồi xuống theo thứ tự rồi trong lúc cho mỗi người 
một cái bánh ngọt đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại 
đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “Vị Sa-môn ấy không 
phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái.”  
 
 

Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, đại đức Ānanda trong lúc 
cho mỗi người một cái bánh ngọt đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái 
bánh ngọt nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với 
nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “Vị Sa-
môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái.” - “Tình nhân! Không phải là tình nhân!” Các cô ấy đã cãi vã 
nhau. 
 
 

2. Có đạo sĩ lõa thể nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm. Có vị tỳ khưu 
nọ sau khi nghiền cơm với nhiều bơ lỏng rồi đã cho người đạo sĩ lõa thể ấy 
một khối cơm lớn. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thể ấy đã cầm lấy khối cơm ấy rồi 
ra đi. Một đạo sĩ lõa thể khác đã nói với người đạo sĩ lõa thể ấy điều này: - 
“Này huynh đệ, từ đâu ngươi đã có được khối cơm vậy?” - “Này huynh đệ, đã 
có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu trọc tức là Sa-môn 
Gotama ấy.” Các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những 
người đạo sĩ lõa thể ấy.  
 
 

Sau đó, các nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các 
nam cư sĩ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, những tu sĩ ngoại 
đạo này có ý muốn bôi nhọ đức Phật, có ý muốn bôi nhọ Giáo Pháp, có ý 
muốn bôi nhọ Hội Chúng. Bạch ngài, tốt thay các ngài đại đức không nên tự 
tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các nam cư sĩ ấy bằng bài Pháp 
thoại. Sau đó, các nam cư sĩ ấy khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
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3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ 
sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase paṭicca: saṅghasuṭṭhutāya ―pe― 
saddhammaṭṭhitiyā vinayanuggahāya. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu acelakassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā 
sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dadeyya pācittiyan ”ti.  
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Acelako nāma yo koci paribbājaka samāpanno naggo.  
 

Paribbājako nāma bhikkhuñca sāmaṇerañca ṭhapetvā yo koci 
paribbājakasamāpanno.  
 

Paribbājikā nāma bhikkhuniñca sikkhamānañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā 
yā kāci paribbājikasamāpannā. 
 

Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni udakadantaponaṃ ṭhapetvā 
avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  
 

Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni: odano kummāso sattu maccho 
maṃsaṃ.  
 

Dadeyyā ’ti kāyena vā kāpapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā deti, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Titthiye titthiyasaññī sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā deti, āpatti 
pācittiyassa. Titthiye vematiko sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā deti, 
āpatti pācittiyassa. Titthiye atitthiyasaññī sahatthā khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā deti, āpatti pācittiyassa.  
 

Udakadantaponaṃ deti, āpatti dukkaṭassa. Atitthiye titthiyasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Atitthiye vematiko, āpatti dukkaṭassa. Atitthiye atitthisaññī, 
anāpatti.  
 

Anāpatti dāpeti na deti, upanikkhipitvā deti, bāhirālepaṃ1 deti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Acelakasikkhāpadaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 bāhiralepaṃ - Syā.  
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3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, ―(như trên)― nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ 
Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ 
lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

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

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

Đạo sĩ lõa thể nghĩa là bất cứ người lõa thể nào thành tựu pháp du sĩ. 
 

Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu và sa di.  
 

Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, và sa di ni.  
 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng; 
phần còn lại gọi là vật thực cứng. 
 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt.  
 

Cho: Vị cho bằng thân, hoặc bằng vật được gắn liền với thân, hoặc bằng 
cách buông ra thì phạm tội pācittiya.  
 

Tu sĩ ngoại đạo, nhận biết là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Tu sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, vị 
tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Tu sĩ 
ngoại đạo, (lầm) tưởng không phải là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị cho nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukkaṭa. Không phải là tu sĩ 
ngoại đạo, (lầm) tưởng là tu sĩ ngoại đạo, phạm tội dukkaṭa. Không phải là tu 
sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là tu sĩ ngoại 
đạo, nhận biết không phải là tu sĩ ngoại đạo thì vô tội.  
 

Vị bảo (người khác) cho và không (tự mình) cho, vị cho sau khi đã để gần 
bên, vị cho vật thoa bên ngoài, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học về đạo sĩ lõa thể là thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
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6. 5. 2. UYYOJANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto bhātuno saddhivihārikaṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Ehāvuso 
gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā ”ti. Tassa adāpetvā uyyojesi: “Gacchāvuso na 
me tayā saddhiṃ kathā vā nisajjā vā phāsu hoti. Ekakassa me kathā vā 
nisajjā vā phāsu hotī ”ti. Atha kho so bhikkhu upakaṭṭhe kāle nāsakkhi 
piṇḍāya carituṃ paṭikkamanepi bhattavissaggaṃ na sambhāvesi. 
Chinnabhatto ahosi.  
 
 
 
 

2. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma āyasmā upanando sakyaputto bhikkhuṃ ‘ehāvuso gāmaṃ piṇḍāya 
pavisissāmā ’ti tassa adāpetvā uyyojessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ 
upananda bhikkhuṃ ‘ehāvuso gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā ’ti tassa adāpetvā 
uyyojesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ 
hi nāma tvaṃ moghapurisa bhikkhuṃ ‘ehāvuso gāmaṃ piṇḍāya pavisissāmā 
’ti tassa adāpetvā uyyojessasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ ‘ehāvuso gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya 
pavisissamā ’ti tassa dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojeyya: ‘Gacchāvuso na 
me tayā saddhiṃ kathā vā nisajjā vā phāsu hoti. Ekakassa me kathā vā 
nisajjā vā phāsu hotī ’ti. Etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ pācittiyan 
”ti.  
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Bhikkhun ’ti aññaṃ bhikkhu.  
 
 

Ehāvuso gāmaṃ vā nigamaṃ vā ’ti gāmopi nigamopi nagarampi 
gāmo ceva nigamo ca.  



 

 257

6. 5. 2. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC ĐUỔI ĐI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực.” Sau khi không bảo (thí chủ) 
bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi (nói rằng): - “Này đại đức, hãy đi đi. Nói 
chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi 
mỗi một mình ta còn có sự an lạc.” Khi ấy thời giờ đã cận, vị tỳ khưu ấy đã 
không thể đi khất thực. Khi đi trở về, vị ấy đã không có được phần phân chia 
về vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ.  
 
 
 

2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi?” ―(như trên)― “Này 
Upananda, nghe nói ngươi nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho 
vị ấy rồi đuổi đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―nt― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào nói với vị tỳ khưu như vầy: ‘Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo (thí chủ) bố 
thí hoặc không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi (nói rằng): ‘Này đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. 
Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc.’ Sau khi thực hiện 
chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

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

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác.  
 
 

Này đại đức, hãy đến. (Chúng ta sẽ đi vào) làng hoặc thị trấn: 
Làng, thị trấn, thành phố, làng luôn cả thị trấn. 
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Tassa dāpetvā ’ti yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
dāpetvā.  

 
Adāpetvā ’ti na kiñci dāpetvā.  

 
Uyyojeyyā ’ti mātugāmena saddhiṃ hasitukāmo kīḷitukāmo raho 

nisīditukāmo anācāraṃ ācaritukāmo evaṃ vadeti: “Gacchāvuso na me tayā 
saddhiṃ kathā vā nisajjā vā phāsu hoti. Ekakassa me kathā vā nisajjā vā 
phāsu hotī ”ti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Dassanūpacāraṃ vā 
savanūpacāraṃ vā vijahantassa, āpatti dukkaṭassa. Vijahite āpatti 
pācittiyassa.  

 
Etadeva paccayaṃ karitvā anaññan ’ti na aññokoci paccayo hoti 

uyyojetuṃ.  
 
 

Upasampanne upasampannasaññī uyyojeti, āpatti pācittiyassa. 
Upasampanne vematiko uyyojeti, āpatti pācittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasaññī uyyojeti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Kālisāsanaṃ āropeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ uyyojeti, 
āpatti dukkaṭassa. Kalisāsanaṃ āropeti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
anupasampannasaññī apātti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti ‘ubho ekato na yāpessāmā ’ti uyyojeti, mahagghaṃ bhaṇḍaṃ 
passitvā lobhadhammaṃ uppādessātī ’ti uyyojeti, mātugāmaṃ passitvā 
anabhiratiṃ uppādessatī ’ti uyyojeti, gilānassa vā ohīyakassa vā vihāra-
pālassa vā yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā nīharāti 
uyyojeti, na anācāraṃ ācaritukāmo sati karaṇīye uyyojeti ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Uyyojanasikkhāpadaṃ dutiyaṃ. 
 

--ooOoo-- 
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Sau khi bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy: Sau khi bảo (thí chủ) bố thí 
xúp, hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm.  
 

Sau khi không bảo (thí chủ) bố thí: Sau khi không bảo (thí chủ) bố 
thí bất cứ vật gì.  
 

Đuổi đi: Vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngồi ở chỗ kín 
đáo, có ý định hành xử sai nguyên tắc với người nữ rồi nói như vầy: ‘Này đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói 
chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc,’ rồi đuổi đi thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi (vị kia) đang lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, (vị đuổi đi) 
phạm tội dukkaṭa. Khi (vị kia) đã lìa khỏi, (vị đuổi đi) phạm tội pācittiya.  
 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác: 
không phải bất cứ nguyên nhân nào khác để đuổi đi.  
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đuổi đi thì phạm 
tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đuổi đi thì phạm tội 
pācittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị đuổi đi 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu (của vị kia) thì phạm tội dukkaṭa. Vị đuổi 
đi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật 
xấu (của người chưa tu lên bậc trên) thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Vị đuổi đi (nói rằng): ‘Cả hai đi chung sẽ không có vật thực,’ sau khi nhìn 
thấy vật có giá trị cao (nghĩ rằng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi tâm tham’ rồi đuổi đi, 
sau khi nhìn thấy người nữ (nghĩ rằng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi sự không phấn 
chấn’ rồi đuổi đi, vị đuổi đi (nói rằng): ‘Hãy mang về cháo hoặc bữa ăn hoặc 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh, hoặc cho vị ở lại, hoặc cho vị 
canh giữ tu viện,’ không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị đuổi đi khi có 
việc cần phải làm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc đuổi đi là thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
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6. 5. 3. SABHOJANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto sahāyassa gharaṃ gantvā tassa pajāpatiyā saddhiṃ sayanighare1 
nisajjaṃ kappesi. Atha kho so puriso yenāyasmā upanando sakyaputto 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmasantaṃ upannadaṃ sakyaputtaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho so puriso pajāpatiṃ 
etadavoca: “Dehayyassa2 bhikkhan ”ti. Atha kho sā itthī āyasmato 
upanandassa sakyaputtassa bhikkhaṃ adāsi.  
 
 
 

Atha kho so puriso āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca: 
“Gacchatha bhante yato ayyassa bhikkhā dinnā ”ti. Atha kho sā itthī 
sallakkhetvā ‘pariyuṭṭhito ayaṃ puriso ’ti āyasmantaṃ upanandaṃ 
sakyaputtaṃ etadavoca: “Nisīdatha bhante mā agamitthā ”ti.  
 
 
 

Dutiyampi kho so puriso ―pe― Tatiyampi kho so puriso āyasmantaṃ 
upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca: “Gacchatha bhante yato ayyassa 
bhikkhā dinnā ”ti. Tatiyampi kho sā itthī āyasmantaṃ upanandaṃ 
sakyaputtaṃ etadavoca: “Nisīdatha bhante mā agamitthā ”ti.  
 
 
 

2. Atha kho so puriso nikkhamitvā bhikkhū ujjhāpesi: “Ayaṃ bhante ayyo 
upananando mayhaṃ pajāpatiyā saddhiṃ sayanighare nisinno so mayā 
uyyojiyamāno na icchati gantuṃ, bahukiccā mayaṃ bahukaraṇīyā ”ti.  
 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma āyasmā upanando sakyaputto sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ 
kappessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ upananda sabhojane kule 
anupakhajja nisajjaṃ kappesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― “Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa sabhojane kule 
anupakhajja nisajjaṃ kappessasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappeyya 
pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 sayanīghare - Syā.    2 dadehāyyassa - Ma; dadeh’ eyyassa - PTS. 
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6. 5. 3. ĐIỀU HỌC VỀ CHỈ CÓ CẶP VỢ CHỒNG:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã ngồi trong phòng ngủ với vợ của 
người ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã 
nói với người vợ điều này: - “Hãy dâng đồ khất thực đến ngài đại đức.” Khi 
ấy, người đàn bà ấy đã dâng đồ khất thực đến đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya.  
 

 
Sau đó, người đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 

Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến 
ngài đại đức.” Khi ấy, người đàn bà ấy biết được rằng: “Người đàn ông này đã 
bị ám ảnh (bởi dục)!” nên đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.”  
 

 
Đến lần thứ nhì, người đàn ông ấy ―(như trên)― Đến lần thứ ba, người 

đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - 
“Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.”  
 

 
2. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi ra ngoài và phàn nàn với các tỳ khưu 

rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda này đã ngồi trong phòng ngủ 
với vợ của tôi. Vị ấy khi được tôi mời đi lại không chịu đi. Chúng tôi có nhiều 
phận sự có nhiều công việc phải làm.”  

 

 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 

chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi vào 
gia đình chỉ có cặp vợ chồng lại ngồi xuống?” ―(như trên)― “Này Upananda, 
nghe nói ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống, 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 sau khi đi vào gia đình 
chỉ có cặp vợ chồng lại ngồi xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

 
“Vị tỳ khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi 

xuống thì phạm tội pācittiya.”  
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Sabhojanaṃ nāma kulaṃ itthī ceva hoti puriso ca itthī ca puriso ca 

ubho anikkhantā honti ubho avītarāgā.  

 
Anupakhajjā ’ti anupavisitvā. 

 
Nisajjaṃ kappeyyā ’ti mahallake ghare piṭṭhasaṅghāṭassa1 

hatthapāsaṃ vijahitvā nisīdati, āpatti pācittiyassa. Khuddake ghare 
piṭṭhivaṃsaṃ atikkamitvā nisīdati, āpatti pācittiyassa.  

 
Sayanighare sayanigharasaññī sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ 

kappeti, āpatti pācittiyassa. Sayanighare vematiko sabhojane kule 
anupakhajja nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Sayanighare na 
sayanigharasaññī sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappeti, āpatti 
pācittiyassa.  

 
Na sayanighare sayanigharasaññī, āpatti dukkaṭassa. Na sayanighare 

vematiko, āpatti dukkaṭassa. Na sayaniyare na sayanigharasaññī, anāpatti.  

 
Anāpatti mahallake ghare piṭṭhasaṅghāṭassa hatthapāsaṃ avijahitvā 

nisīdati, khuddake ghare piṭṭhivaṃsaṃ anatikkamitvā nisīdati, bhikkhu 
dutiyo hoti, ubho nikkhantā honti, ubho vītarāgā, na sayanighare, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti  
 

Sabhojanasikkhāpadaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 5. 4. PAṬHAMARAHONISAJJASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto sahāyassa2 gharaṃ gantvā tassa pajāpatiyā saddhiṃ raho 
paṭicchanne āsane nisajjiṃ kappesi.2 Atha kho so puriso ujjhāyati khīyati 
vipāceti: “Kathaṃ hi nāma ayyo upanando mayhaṃ pajāpatiyā saddhiṃ raho 
paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappessatī ”ti?  
 

                                                   
1 piṭṭhisaṅghātassa - Syā; piṭṭhasaṅghātassa PTS. 
2 sahāyakassa - Ma.       2 kappeti - Sī 1, Sīmu 2. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 
 

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

Gia đình chỉ có cặp vợ chồng nghĩa là chỉ có người đàn bà và người 
đàn ông. Cả hai chưa đi ra, cả hai chưa đoạn lìa ái dục. 
 
 

Sau khi đi vào: sau khi đi vào bên trong. 
 
 

Ngồi xuống: Trong ngôi nhà lớn, vị đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm 
tay (1 mét 25) rồi ngồi xuống thì phạm tội pācittiya. Trong ngôi nhà nhỏ, vị 
vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi ngồi xuống thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Trong phòng ngủ, nhận biết là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pācittiya. Trong phòng ngủ, có sự hoài 
nghi, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội 
pācittiya. Trong phòng ngủ, (lầm) tưởng không phải là phòng ngủ, vị đi vào 
gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Không phải là phòng ngủ, (lầm) tưởng là phòng ngủ, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là phòng ngủ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
phòng ngủ, nhận biết không phải là phòng ngủ thì vô tội.  
 
 

Trong ngôi nhà lớn vị không đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay rồi 
ngồi xuống, trong ngôi nhà nhỏ vị không vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi 
ngồi xuống, có vị tỳ khưu thứ nhì, cả hai (vợ chồng) đã đi ra khỏi, cả hai đã 
đoạn lìa ái dục, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
 

Điều học về chỉ có cặp vợ chồng là thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 5. 4. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vợ 
tôi ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?”  
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2. Assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa khīyantassa 
vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena saddhiṃ raho 
paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ 
upananda mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappesī 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ 
kappessasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane 

nisajjaṃ kappeyya pācittiyan ”ti.  

 
3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Mātugāmo nāma manussitthī na yakkhī na petī na tiracchānagatā 

antamaso tadahujātāpi dārikā, pageva mahattarī.1  

 
Saddhin ’ti ekato.  

 
Raho nāma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nāma na 

sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaniyamāne bhamukhaṃ vā ukkhipiyamāne sīsaṃ 
vā ukkhipiyamāne passituṃ. Sotassa raho nāma na sakkā hoti pakati kathā 
sotuṃ.  

 
Paṭicchannaṃ nāma āsanaṃ kuḍḍena2 vā kavāṭena vā kilañjena vā 

sāṇīpākārena vā rukkhena vā thambhena vā kotthaliyā3 vā yena kenaci 
paṭicchannaṃ hoti.  

 
Nisajjaṃ kappeyyā ’ti mātugāme nisanne bhikkhu upanisinno vā hoti 

upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nisinne mātugāme upanisinno 
vā hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa ubho vā nisinnā honti ubho vā 
nipannā, āpatti pācittiyassa.  

 
Mātugāme mātugāmasaññī raho paṭicchanne āsane nissajjaṃ kappeti, 

āpatti pācittiyassa. Mātugāme vematiko raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ 
kappeti, āpatti pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī raho paṭicchanne 
āsane nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.  
 
                                                   
1 mahantatarī - Syā.  2 kuṭṭena vā - Ma.  3 kotthaḷiyā - Ma, PTS; koṭṭhaḷiyā - Syā. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?” ―(như trên)― 
“Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín 
đáo, được che khuất, 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 cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:  

 
“Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được 

che khuất thì phạm tội pācittiya.”  

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

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

 
Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 

nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

 
Với: cùng chung. 

 
Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối 

với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 

 
Được che khuất: nghĩa là chỗ ngồi được che khuất bởi bức tường, bởi 

cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà 
kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 

 
Ngồi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 

phạm tội pācittiya. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nằm gần thì phạm tội pācittiya. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pācittiya. 

 
Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 

được che khuất thì phạm tội pācittiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội pācittiya. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất thì phạm tội pācittiya. 
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Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakena vā 
tiracchānagata1manussaviggahitthiyā vā saddhiṃ raho paṭicchanne āsane 
nisajjaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti yo koci viññū puriso dutiyo hoti, tiṭṭhati na nisīdati, 
arahopekkho aññavihito2 nisīdati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Paṭhamarahonisajjasikkhāpadaṃ3 catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 5. 5. DUTIYA RAHONISAJJASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto sahāyassa gharaṃ gantvā tassa pajāpatiyā saddhiṃ eko ekāyā 
raho nisajjaṃ kappesi. Atha kho so puriso ujjhāyati khīyati vipāceti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyo upanando mayhaṃ pajāpatiyā saddhiṃ eko ekāya 
raho nisajjaṃ kappessatī ”ti?  
 
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa khīyantassa 
vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto mātugāmena saddhiṃ eko 
ekāya raho nisajjaṃ kappessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ upananda 
mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― “Kathaṃ hi nāma tvaṃ 
moghapurisa mātugāmena saddhiṃ eko ekāyā raho nisajjaṃ kappessasi? 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ 
kappeyya pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 tiracchānagatāya vā - katthaci.       2 aññāvihito - Syā, PTS.      3 rahonisajjisikkhādaṃ - Ma. 
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Vị cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 
 

Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội.  
 
 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhất về ngồi nơi kín đáo là thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 5. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vợ tôi một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?”  
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?” ―(như trên)― “Này 
Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín 
đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 

“Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội pācittiya.”  
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3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

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

Saddhin ’ti ekato.  
 
 

Eko ekāyā ’ti bhikkhu ceva hoti mātugāmo ca.  
 
 

Raho nāma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nāma na 
sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaniyamāne bhamukhaṃ vā ukkhipiyamāne sīsaṃ 
vā ukkhipiyamāne passituṃ. Sotassa raho nāma na sakkā hoti pakati kathā 
sotuṃ.  
 
 

Nisajjaṃ kappeyyā ’ti mātugāme nisanne bhikkhu upanisinno vā hoti 
upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nisinne mātugāmo upanisinno 
vā hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nisinnā honti ubho vā 
nipannā, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Mātugāme mātugāmasaññī eko ekāya raho nissajjaṃ kappeti, āpatti 
pācittiyassa. Mātugāme vematiko eko ekāya raho nisajjaṃ kappeti, āpatti 
pācittiyassa. Mātugāme amātugāmasaññī eko ekāya raho nisajjaṃ kappeti, 
āpatti pācittiyassa.  
 
 

Yakkhiyā vā petiyā vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahitthiyā 
vā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappeti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Amātugāme mātugāmasaññī, āpatti dukkaṭassa. Amātugāme vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Amātugāme amātugāmasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti yo koci viññū puriso dutiyo hoti, tiṭṭhati na nisīdati, 
arahopekkho aññavihito nisīdati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyarahonisajjasikkhāpadaṃ pañcamaṃ.  
 

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

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

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 
 

Với: cùng chung. 
 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. 
 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 
 

Ngồi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pācittiya. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nằm gần thì phạm tội pācittiya. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pācittiya.  
 

Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một 
nam một nữ thì phạm tội pācittiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội pācittiya. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo 
một nam một nữ thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội.  
 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhì về ngồi nơi kín đáo là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
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