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6. 6. 5. BHIṂSĀPANAKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
sattarasavaggiye bhikkhū bhiṃsāpenti. Te bhiṃsāpiyamānā rodanti. 
Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tumhe āvuso rodathā ”ti? “Ime āvuso 
chabbaggiye bhikkhū amhe bhiṃsāpentī ”ti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhuṃ1 bhiṃsāpessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
bhikkhuṃ1 bhiṃsāpethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisā bhikkhuṃ1 bhiṃsāpessatha? 
Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ bhiṃsāpeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Bhikkhun ’ti aññaṃ bhikkhuṃ.  
 
 

Bhiṃsāpeyyā ’ti upasampanno upasampannaṃ bhiṃsāpetukāmo 
rūpaṃ vā saddaṃ vā gandhaṃ vā rasaṃ vā phoṭṭhabbaṃ vā upasaṃharati, 
bhāyeyya vā so na vā bhāyeyya, āpatti pācittiyassa. Corakantāraṃ vā 
vālakantāraṃ vā pisācakantāraṃ vā ācikkhati, bhāyeyya vā so na vā 
bhāyeyya, āpatti pācityassa.  
 
 

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

Anupasampanne2 bhiṃsāpetukāmo rūpaṃ vā saddaṃ vā rasaṃ vā 
phoṭṭhabbaṃ vā upasaṃharati bhāyeyya vā so na vā bhāyeyya, āpatti 
dukkaṭassa. Corakantāraṃ vā vālakantāraṃ vā pisācakantāraṃ vā ācikkhati, 
bhāyeyya vā so na vā bhāyeyya, āpatti dukkaṭassa.  

                                                   
1 bhikkhū - Syā.     2 anupasampannaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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6. 6. 5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÀM CHO KINH SỢ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm các 
vị tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư kinh sợ. Trong lúc bị làm cho kinh sợ, các vị ấy 
khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị khóc 
lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này đã làm chúng tôi 
kinh sợ.” Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại làm vị tỳ khưu kinh 
sợ?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi làm vị tỳ khưu kinh 
sợ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại làm 
vị tỳ khưu kinh sợ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào làm vị tỳ khưu kinh sợ thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

2. 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. 
 
 

Làm kinh sợ: vị đã tu lên bậc trên có ý định làm kinh sợ vị đã tu lên bậc 
trên rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc 
cảnh xúc thì phạm tội pācittiya cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh 
sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc 
sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm tội pācittiya cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc 
không bị kinh sợ.  
 
 

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

Có ý định làm kinh sợ vị chưa tu lên bậc trên rồi đem lại cảnh sắc hoặc 
cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc thì phạm tội dukkaṭa 
cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ thì 
phạm tội dukkaṭa cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ.  
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Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
anupasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

6. Anāpatti na bhiṃsāpetukāmo rūpaṃ vā saddaṃ vā gandhaṃ vā rasaṃ 
vā phoṭṭhabbaṃ vā upasaṃharati, corakantāraṃ vā vālakantāraṃ vā 
pisācakantāraṃ vā ācikkhati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 
 

Bhiṃsāpanakasikkhāpadaṃ pañcamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 6. 6. JOTISIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragire1 
bhesakalāvane migadāye. Tena kho pana samayena bhikkhū hemantike kāle 
aññataraṃ mahantaṃ susirakaṭṭhaṃ jotiṃ samādahitvā visibbesuṃ. 
Tasmiṃ ca susire kaṇhasappo agginā santatto nikkhamitvā bhikkhū 
paripātesi, bhikkhū tahaṃ tahaṃ upadhāviṃsu.  
 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma bhikkhū jotiṃ samādahitvā visibbessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhū jotiṃ samādahitvā visibbentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma te bhikkhave 
moghapurisā jotiṃ samādahitvā visibbessantī ”ti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu visibbanāpekho2 jotiṃ samādaheyya vā 
samādahāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

                                                   
1 susumāragire - Ma, Syā.  
2 visibbanāpekkho - Ma, PTS; visīvanāpekkho - Syā.  
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Vị chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa. Vị chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Vị chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 

6. Vị không có ý định làm kinh sợ rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thinh 
hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc, (hay là) kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 
 

Điều học về việc làm cho kinh sợ là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 6. 6. ĐIỀU HỌC VỀ NGỌN LỬA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, thành Susumāragira, 
trong rừng Bhesakalā, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ trong tháng mùa lạnh, 
các tỳ khưu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gỗ lớn có lỗ hổng nọ rồi sưởi ấm. 
Và ở trong lỗ hổng ấy có con rắn đen bị đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra 
ngoài và tấn công các vị tỳ khưu. Các tỳ khưu đã chạy nơi này nơi nọ.  
 
 
 

Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đốt 
lên ngọn lửa rồi sưởi ấm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 

 
“Vị tỳ khưu nào có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa 

thì phạm tội pācittiya.”  
 
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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2. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti. Gilānapucchakā 
bhikkhū gilāne bhikkhū etadavocuṃ: “Kaccāvuso khamanīyaṃ kacci 
yāpanīyan ”ti? “Pubbe mayaṃ āvuso jotiṃ samādahitvā visibbema, tena no 
phāsu hoti. Idāni pana ‘bhagavatā paṭikkhittan ’ti kukkuccāyantā na 
visibbema, tena no na phāsu hotī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
―pe― “Anujānāmi bhikkhave gilānena bhikkhunā jotiṃ samādahitvā vā 
samadahāpetvā vā visibbetuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu agilāno visibbanāpekho jātiṃ samādaheyya vā 
samādahāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

3. Tena kho pana samayena bhikkhū padīpepi jotikepi jantāgharepi 
kukkuccāyanti.1 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi 
bhikkhave tathārūpappaccayā jotiṃ samādahituṃ samadahāpetuṃ. Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu agilāno visibbanāpekho jotiṃ samādaheyya vā 
samādahāpeyya vā aññatra tathārūpappaccayā pācittiyan ”ti.  
 
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Agilāno nāma yassa vinā agginā phāsu hoti.  
 

Gilāno nāma yassa vinā agginā na phāsu hoti.  
 

Visibbanāpekho ’ti tappitukāmo.  
 

Joti nāma aggi vuccati.  
 

Samādaheyyā ’ti sayaṃ samādahati, āpatti pācittiyassa.  
 

Samādahāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇatto 
bahukampi samādahati, āpatti pācittiyassa.  
 

Aññatra tathārūpappaccayā ’ti ṭhapetvā tathārūpappaccayaṃ.  

                                                   
1 tena kho pana samayena bhikkhū na padīpesuṃ jotike pi  jantāghare pi kukkuccāyantā - 
PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. 
Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại nên 
không sưởi ấm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ 
khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại ngay cả trong việc thắp đèn, 
trong việc đốt lửa, luôn cả ở nhà tắm hơi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn lửa khi có các nhân duyên như thế. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế.”  
 
 

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. 
 

Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 
 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 
 

Có ý định sưởi ấm: có ý muốn hơ nóng. 
 

Ngọn lửa nghĩa là lửa được đề cập đến. 
 

Đốt lên: vị tự mình đốt lên thì phạm tội pācittiya. 
 

Bảo đốt lên: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pācittiya. Khi được ra 
lệnh một lần, dầu (vị kia) đốt nhiều lần vị (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pācittiya. 
 

Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo        Surāpānavaggo - Pāc. 6. 6. 7. 
 

 316

Agilāno agilānasaññī visibbanāpekho jotiṃ samādahati vā samādahāpeti 
vā aññatra tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa. Agilāno vematiko 
visibbanāpekho jotiṃ samādahati vā samādahāpeti vā aññatra 
tathārūpappaccayā, āpatti pācittiyassa. Agilāno gilānasaññī visibbanāpekho 
jotiṃ samādahati vā samādahāpeti vā aññatra tathārūpappaccayā, āpatti 
pācittiyassa.  
 
 
 

Paṭilātaṃ ukkhipati, āpatti dukkaṭassa. Gilāno agilānasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Gilāno vematiko, āpatti dukkaṭassa. Gilāno gilānasaññī, 
anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti gilānassa aññena kataṃ visibbeti, vitaccikaṅgāraṃ1 visibbeti, 
padīpe jotike jantāghare, tathārūpappaccayā, āpadāsu, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 
 

Jotisikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 6. 7. NAHĀNASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena bhikkhū tapode nahāyanti. Atha 
kho2 rājā māgadho seniyo bimbisāro ‘sīsaṃ nabhāyissāmī ’ti tapodaṃ gantvā 
‘yāva ayyā nahāyantī ’ti ekamantaṃ patimānesi. Bhikkhū yāva 
samandhakārā nahāyiṃsu.  
 
 
 

Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro vikāle sīsaṃ nahāyitvā 
nagaradvāre thakite3 bahi nagare vasitvā kālasseva asambhinnena 
vilepanena yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ 
māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ bhagavā etadavoca: “Kissa tvaṃ mahārāja 
kālasseva āgato asambhinnena vilepanenā ”ti? Atha kho rājā māgadho seniyo 
bimbisāro bhagavato etamatthaṃ ārocesi.  
 

                                                   
1 vītaccitaṅgāraṃ - Ma; vītacchitaṅgāraṃ - Syā; vitacchitaṅgāraṃ - PTS. 
2 tena kho pana samayena - Ma, PTS.     3 thakkite - Syā, PTS. 
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt 
lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên 
như thế. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. 
Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế.  
 
 
 

Vị nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, (lầm) 
tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkaṭa. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.  
 
 
 

Vị bị bệnh, vị sưởi ấm khi (ngọn lửa) đã được thực hiện bởi vị khác, vị 
sưởi ấm ở chỗ tro tàn (không còn ngọn lửa), khi thắp đèn, khi đốt lửa (nung 
bình bát), ở trong nhà tắm hơi, ngoại trừ có nhân duyên như thế, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về ngọn lửa là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 6. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC TẮM:  
 

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 thường tắm ở dòng sông 
Tapodā.1 Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
gội đầu” rồi đã đi đến sông Tapodā và đã chờ đợi ở một bên (nghĩ rằng): 
“Đến khi các ngài đại đức tắm xong.” Các tỳ khưu đã tắm đến khi trời tối hẳn.  
 
 

Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha sau khi gội đầu xong vào 
ban đêm thì cửa thành đã đóng nên đã ngụ lại bên ngoài thành. Vào lúc sáng 
sớm, đức vua với dầu thoa chưa được tẩm hương đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn 
đã nói với đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đang ngồi một bên điều 
này: - “Tâu đại vương, vì sao ngài lại đến sớm với dầu thoa chưa được tẩm 
hương?” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  

                                                   
1 Tapodā (nghĩa là nước nóng) vừa là tên của một cái hồ vừa là tên của một dòng sông. Nước 
ở hồ thì mát nhưng khi ra đến dòng sông thì nóng (Pārājikapāḷi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu I, 
TTPV tập 01, điều Pārājika thứ 4, trang 253). 
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2. Atha kho bhagavā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ dhammiyā 
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā 
māgadho seniyo bimbisāro bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito 
samādapito samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 
 

Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū 
rājānampi passitvā na mattaṃ jānitvā nahāyantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma te bhikkhave 
moghapurisā rājānampi passitvā na mattaṃ jānitvā nahāyissanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena bhikkhū uṇhasamaye pariḷāhasamaye 
kukkuccāyantā na nahāyanti sedagatena gattena sayanti, cīvarampi 
senāsanampi dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi 
bhikkhave uṇhasamaye pariḷāhasamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya aññatra samayā 
pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo diyaḍḍho māso seso gimhānanti 
vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo 
pariḷāhasamayo, ayaṃ tattha samayo ”ti.  
 
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha bằng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi.  
 
 
 

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại rồi đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu sau khi nhìn thấy ngay cả đức vua vẫn tắm không biết chừng mực?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi nhìn thấy ngay cả 
đức vua vẫn tắm không biết chừng mực vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc trời nóng nực nhằm lúc trời oi bức, các tỳ 
khưu trong lúc ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và 
chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, vào lúc trời nóng nực vào lúc trời oi bức ta cho 
phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy:  
 
 
 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức; đây là duyên 
cớ trong trường hợp ấy.”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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4. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti gilānapucchakā 
bhikkhū gilāne bhikkhū etadavocuṃ: “Kaccāvuso khamanīyaṃ, kacci 
yāpanīyan ”ti? “Pubbe mayaṃ āvuso orenaddhamāsaṃ nahāyāma, tena no 
phāsu hoti. Idāni pana ‘bhagavatā paṭikkhittan ’ti kukkuccāyantā na 
nahāyāma, tena no na phāsu hotī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
―pe― “Anujānāmi bhikkhave gilānena bhikkhunā orenaddhamāsaṃ 
nahāyituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya aññatra samayā 

pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo diyaḍḍho māso seso gimhānanti 
vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo 
pariḷāhasamayo, gilānasamayo, ayaṃ tattha samayo ”ti.  

 
Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

 
5. Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ katvā kukkuccāyantā 

na nahāyanti, 1sedagatena gattena sayanti, cīvarampi senāsanampi dussati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
ekasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave kammasamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya aññatra samayā 

pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo diyaḍḍho māso seso gimhānanti 
vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo 
pariḷāhasamayo, gilānasamayo, kammasamayo, ayaṃ tattha samayo ”ti.  

 
Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

 
6. Tena kho pana samayena bhikkhū addhānaṃ gantvā kukkuccāyantā na 

nahāyanti, 1sedagatena gattena sayanti, cīvarampi senāsanampi dussati. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave 
addhānagamanasamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya aññatra samayā 

pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo diyaḍḍho māso seso gimhānanti 
vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo 
pariḷāhasamayo, gilānasamayo, kammasamayo, addhānagamanasamayo, 
ayaṃ tattha samayo ”ti.  

 
Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

                                                   
1 te - Ma, PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi tắm khi chưa đủ nửa tháng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ 
đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại nên không 
tắm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị 
bệnh tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Biết rằng): ‘Một tháng 
rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy thành 
hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị bệnh; 
đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 

5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi thực hiện công trình mới, trong lúc 
ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi 
bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, trong trường hợp có công việc ta cho phép tắm khi chưa 
đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đi đường xa, trong lúc ngần ngại 
không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
trong trường hợp đi đường xa ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa; đây là duyên cớ 
trong trường hợp ấy.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo        Surāpānavaggo - Pāc. 6. 6. 7. 
 

 322

7. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ajjhokāse cīvara-
kammaṃ karontā sarajena vātena okiṇṇā honti, devo ca thokathokaṃ 
phusāyati.1 Bhikkhū kukkuccāyantā na nahāyanti, kilinnena gattena sayanti, 
cīvarampi senāsanampi dussati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― 
“Anujānāmi bhikkhave vātavuṭṭhisamaye orenaddhamāsaṃ nahāyituṃ. 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu orenaddhamāsaṃ nahāyeyya aññatra samayā 
pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo diyaḍḍho māso seso gimhānanti 
vassānassa paṭhamo māso iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo 
pariḷāhasamayo, gilānasamayo, kammasamayo, addhānagamanasamayo, 
vātavuṭṭhisamayo, ayaṃ tattha samayo ”ti.  
 
 

8. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Orenaddhamāsan ’ti ūnakaddhamāsaṃ.  

 
Nahāyeyyā ’ti cuṇṇena vā mattikāya vā nahāyati, payoge2 dukkaṭaṃ, 

nahānapariyosāne āpatti pācittiyassa.  

 
Aññatrasamayā ’ti ṭhapetvā samayaṃ.  

 
Uṇhasamayo nāma diyaḍḍho māse seso gimhānaṃ.3  

 
Pariḷāhasamayo nāma vassānassa paṭhamo māso. Iccete 

aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo pariḷāhasamayo ’ti nahāyitabbaṃ.  

 
Gilānasamayo nāma yassa vinā nahānena phāsu hoti, ‘gilānasamayo ’ti 

nahāyitabbaṃ.  

 
Kammasamayo nāma antamaso parivenampi sammaṭṭhaṃ hoti, 

‘kammasamayo ’ti nahāyitabbaṃ.  

 
Addhānagamanasamayo nāma ‘addhāyojanaṃ gacchissāmī ’ti 

nahāyitabbaṃ, gacchantena nahāyitabbaṃ, gatena nahāyitabbaṃ.  

 
Vātavuṭṭhisamayo nāma bhikkhū sarajena vātena okiṇṇā honti, dve vā 

tīṇi vā udakaphusitāni kāye nipatitāni honti ‘vātavuṭṭhisamayo ’ti 
nahāyitabbaṃ.  

                                                   
1 phussi - Syā.   2 payoge payoge - Ma, PTS.  3 gimhānanti - Sī 1, Sīmu 1, Sīmu. 
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7. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong khi thực hiện việc may y ở ngoài 
trời đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi, và trời thì mưa lâm râm. Các vị tỳ khưu 
trong lúc ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể bị ẩm ướt. Y và chỗ 
nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, trong trường hợp mưa gió ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, trường hợp mưa 
gió; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.”  
 
 

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

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

Chưa đủ nửa tháng: chưa tới nửa tháng.  
 

Tắm: Vị tắm với bột tắm hoặc với đất sét, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkaṭa. Khi hoàn tất việc tắm thì phạm tội pācittiya. 
 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 
 

Lúc trời nóng nực nghĩa là một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng.  
 

Lúc trời oi bức nghĩa là tháng đầu tiên của mùa mưa; (nghĩ rằng): ‘Như 
vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức’ rồi nên 
tắm.  
 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là vị không có thoải mái khi không tắm; 
(nghĩ rằng): ‘Trường hợp bị bệnh’ rồi nên tắm. 
 

Trường hợp có công việc nghĩa là ngay cả việc căn phòng được quét 
bụi; (nghĩ rằng): ‘Trường hợp có công việc’ rồi nên tắm. 
 

Trường hợp đi đường xa nghĩa là (nghĩ rằng) ‘Ta sẽ đi nửa do tuần’1 
rồi nên tắm. Vị sắp sửa đi thì nên tắm. Vị đã đi thì nên tắm.  
 

Trường hợp mưa gió nghĩa là các vị tỳ khưu đã bị bao phủ bởi cơn gió 
có bụi, hoặc là hai hoặc ba giọt nước mưa đã rơi trên thân thể; (nghĩ rằng): 
‘Trường hợp mưa gió’ rồi nên tắm.  

                                                   
1 Tương đương 5 miles, hoặc 8 km (theo The Buddhist Monastic Code). 
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Ūnakaddhamāse ūnakasaññī aññatra samayā nahāyati, āpatti 
pācittiyassa. Ūnakaddhamāse vematiko aññatrasamayā nahāyati, āpatti 
pācittiyassa. Ūnakaddhamāse atirekasaññī aññatra samayā nahāyati, āpatti 
pācittiyassa.  

 
Atirekaddhamāse ūnakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Atirekaddhamāse 

vematiko, āpatti dukkaṭassa. Atirekaddhamāse atirekaddhasaññī, anāpatti.  

 
Anāpatti samaye addhamāsaṃ nahāyati, atirekaddhamāsaṃ nahāyati, 

sati karaṇīye udakaṃ otaritvā nahāyati, pāraṃ gacchanto nahāyati, 
sabbapaccantimesu janapadesu, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Nahānasikkhāpadaṃ sattamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 6. 8. DUBBAṆṆAKARAṆASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ca 
paribbājakā ca sāketā sāvatthiṃ addhānamaggapaṭipannā honti. Antarā-
magge corā nikkhamitvā te acchindiṃsu. Sāvatthiyā rājabhaṭā nikkhamitvā 
te core sabhaṇḍe gahetvā bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesuṃ: “Āgacchantu 
bhadantā sakaṃ sakaṃ cīvaraṃ sañjānitvā gaṇhantū ”ti. Bhikkhū na 
sañjānanti.1 Te2 ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā 
attano attano cīvaraṃ na sañjānantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ 
manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātetvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ 
sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase paṭicca: saṅghasuṭṭhutāya ―pe― 
saddhammaṭṭhitiyā vinayanuggahāya. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Navaṃ pana bhikkhunā cīvaralābhena tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ 
aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ ādātabbaṃ nīlaṃ vā kaddamaṃ vā 
kālasāmaṃ vā. Anādā ce bhikkhu tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ añña-
taraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ navaṃ cīvaraṃ paribhuñjeyya pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 bhikkhū cīvaraṃ na sañjānanti - Syā.     2 manussā - Syā.  
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Chưa đủ nửa tháng, nhận biết là chưa đủ, vị tắm thì phạm tội pācittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, có sự hoài nghi, vị tắm thì phạm 
tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, (lầm) tưởng là đã 
hơn, vị tắm thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ.  
 

Hơn nửa tháng, (lầm) tưởng là chưa đủ, phạm tội dukkaṭa. Hơn nửa 
tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Hơn nửa tháng, nhận biết là đã 
hơn thì vô tội.  
 

Khi có duyên cớ, vị tắm khi được nửa tháng, vị tắm khi hơn nửa tháng, vị 
tắm khi đi sang bờ bên kia sông, ở tất cả các xứ sở vùng biên địa,1 trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc tắm là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 6. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÀM HOẠI SẮC:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và các du sĩ ngoại 
đạo đang đi đường xa từ thành Sāketa đến thành Sāvatthī. Giữa đường, bọn 
trộm cướp đã xuất hiện và cướp bóc các vị ấy. Quân lính của đức vua xuất 
phát từ thành Sāvatthī sau khi bắt được bọn cướp ấy cùng với đồ đạc đã phái 
sứ giả đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): - “Các đại đức hãy đi đến, các vị hãy 
nhận ra y của chính mình rồi hãy lấy.” Các vị tỳ khưu không nhận ra. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại 
không nhận biết y của chính bản thân?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: - “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 nhận được y mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó 
trong ba cách hoại sắc là màu xanh, màu bùn, màu đen sẫm. Nếu vị tỳ 
khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc mà 
sử dụng y mới thì phạm tội pācittiya.”  

                                                   
1 Xem chi tiết ở Mahāvagga 2 - Đại Phẩm 2, TTPV tập 04, chương V, trang 512-515. 
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3. Navaṃ nāma akatakappaṃ vuccati.  

 
Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ.  

 
Tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ 

ādātabban ’ti antamaso kusaggenapi ādātabbaṃ.  

 
Nīlaṃ nāma dve nīlāni kaṃsanīlaṃ palāsanīlaṃ.  

 
Kaddāmo nāma odako vuccati.  

 
Kāḷasāmaṃ nāma yaṃ kiñci kāḷakaṃ.1  

 
Anādā ce bhikkhu dubbaṇṇakaraṇānaṃ aññataraṃ dubbaṇṇa-

karaṇan ’ti antamaso kusaggenapi anādiyitvā tiṇṇaṃ dubbaṇṇakaraṇānaṃ 
aññataraṃ dubbaṇṇakaraṇaṃ navaṃ cīvaraṃ paribhuñjati, āpatti 
pācittiyassa.  

 
 

Anādinne anādinnasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anādinne 
vematiko paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anādinne anādinnasaññī 
paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.  

 
 

Ādinne anādinnasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ādinne vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Ādinne ādinnasaññī, anāpatti.  

 
 

Anāpatti ādiyitvā paribhuñjati, kappo naṭṭho hoti, kappakatokāso jiṇṇe 
hoti, kappakatena akappakataṃ saṃsibbitaṃ hoti, aggale2 anuvāte 
paribhaṇḍe, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dubbaṇṇakaraṇasikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 kāḷasāmakaṃ - Ma, PTS.      2 agga ḷe - Ma, Syā, PTS. 
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3. Mới nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép chưa được thực 
hiện. 
 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 
 

Nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc: 
nên áp dụng dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa.  
 

Màu xanh nghĩa là có hai loại màu xanh: màu xanh của rỉ đồng và màu 
xanh lá cây. 
 

Màu bùn nghĩa là nước (bùn) được đề cập đến. 
 

Màu đen sẫm nghĩa là bất cứ (phẩm màu) gì liên quan đến màu đen. 
 

Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 
ba cách hoại sắc: sau khi không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba 
cách hoại sắc dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa, vị sử dụng y mới thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Khi chưa áp dụng, nhận biết là chưa áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa áp dụng, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa áp dụng, (lầm) tưởng là đã áp dụng, vị sử dụng thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Khi đã áp dụng, (lầm) tưởng là chưa áp dụng, phạm tội dukkaṭa. Khi đã 
áp dụng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi đã áp dụng, nhận biết là đã 
áp dụng thì vô tội.  
 

Sau khi áp dụng rồi sử dụng, việc làm thành đúng phép bị hư hoại, chỗ đã 
thực hiện việc làm thành đúng phép bị sờn, (y) chưa được làm thành đúng 
phép được may chung với (y) đã được làm thành đúng phép, khi có miếng vá, 
khi có làm đường viền, khi có sự mạng lại, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 
 

Điều học về việc làm hoại sắc là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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6. 6. 9. VIKAPPANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto bhātuno saddhivihārikassa bhikkhuno sāmaṃ cīvaraṃ 
vikappetvā apaccuddhārakaṃ1 paribhuñjati. Atha kho so bhikkhu 
bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi: “Ayaṃ āvuso āyasmā upanando 
sakyaputto mayhaṃ sāmaṃ cīvaraṃ2 vikappetvā apaccuddhārakaṃ 
paribhuñjatī ”ti.  
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi āyasmā upanando sakyaputto bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā 
apaccuddhārakaṃ paribhuñjissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ upananda 
bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā apaccuddhārakaṃ paribhuñjasī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā 
apaccuddhārakaṃ paribhuñjissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā 
sāmaṇerassa vā sāmaṇeriyā vā sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā 
apaccuddhārakaṃ paribhuñjeyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Bhikkhussā ’ti aññassa bhikkhussa.  
 

Bhikkhunī nāma ubhatosaṅghe upasampannā.  
 

Sikkhamānā nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā.  
 

Sāmaṇero nāma dasasikkhāpadiko.  
 

Sāmaṇerī nāma dasasikkhāpadikā.  
 

Sāman ’ti sayaṃ vikappetvā.  
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-
pacchimaṃ.3  

                                                   
1 apaccuddhāraṇaṃ - Ma. 
2 mayhaṃ cīvaraṃ sāmaṃ - Ma, PTS. 
3 vikappanūpagaṃ pacchimaṃ - Ma, Syā, PTS, Sī 1. 
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6. 6. 9. ĐIỀU HỌC VỀ CHÚ NGUYỆN ĐỂ DÙNG CHUNG:  
 

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 đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu là đệ tử 
của người anh lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện (của vị ấy). Sau đó, vị 
tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu: - “Này các đại đức, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya này sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến tôi lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện.”  
 

Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện?” ―(như trên)― “Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau 
khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi 
chưa có sự xả lời nguyện vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ 
khưu hoặc đến vị tỳ khưu ni hoặc đến vị ni tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc 
đến vị sa di ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội 
pācittiya.”  
 
 
 

2. 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. 
 

Đến vị tỳ khưu: là đến vị tỳ khưu khác. 
 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
 

Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành sự học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 
 

Sa di nghĩa là người nam tu tập theo mười điều học. 
 

Sa di ni nghĩa là người nữ tu tập theo mười điều học. 
 

Đích thân: sau tự mình chú nguyện để dùng chung. 
 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung.  
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Vikappanā nāma dve vikappanā: sammukhā vikappanā ca parammukhā 
vikappanā ca.  
 
 

Sammukhā vikappanā nāma ‘Imaṃ tuyhaṃ vikappemi 
itthannāmassa vā ’ti.  
 
 

Parammukhā vikappanā nāma ‘Imaṃ cīvaraṃ vikappanatthāya 
tuyhaṃ dammī ’ti. Tena vattabbo: ‘Ko te mitto vā sandiṭṭho vā ”ti? 
‘Itthannāmamo ca itthannāmo cā ’ti. Tena vattabbo: ‘Ahaṃ tesaṃ dammi, 
tesaṃ santakaṃ paribhuñja vā vissajjehi vā yathāpaccayaṃ vā karohī ’ti.  
 
 

Apaccuddhārakaṃ nāma tassa vā adinnaṃ, tassa vā avissasanto1 
paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Apaccuddhārake apaccuddhārakasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. 
Apaccuddhārake vematiko paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Apaccuddhārake 
paccuddhārasaññī paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Adhiṭṭheti vā visasajjeti vā, āpatti dukkaṭassa. Paccuddhārake 
apaccuddhārakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paccuddhārake vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Paccuddhārake paccuddhārakasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti so vā deti, tassa vā vissasanto2 paribhuñjati, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Vikappanasikkhāpadaṃ navamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 6. 10. CĪVARĀPANIDHĀNASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū 
asannihitaparikkhārakā3 honti. Chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiyānaṃ 
bhikkhūnaṃ pattampi cīvarampi apanidhenti. Sattarasavaggiyā bhikkhū 
chabbaggiye bhikkhū etadavocuṃ: “Dethāvuso amhākaṃ pattampi 
cīvarampī ”ti. Chabbaggiyā bhikkhū hasanti. Te rodanti. Bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Kissa tumhe āvuso rodathā ”ti? “Ime āvuso chabbaggiyā 
bhikkhū āmhākaṃ pattampi cīvarampi apanidhentī ”ti.  

                                                   
1 avissāsento - Syā, PTS.        2 vissāsento - Syā, PTS. 3 asannihitaparikkhārā - Ma. 
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Sự chú nguyện để dùng chung nghĩa là có hai sự chú nguyện để dùng 
chung: sự chú nguyện để dùng chung có mặt và sự chú nguyện để dùng 
chung vắng mặt.  
 

Sự chú nguyện để dùng chung có mặt nghĩa là (nói rằng): ‘Tôi chú 
nguyện để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vị tên (như vầy).’  
 

Sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt nghĩa là (nói rằng): ‘Tôi 
trao y này đến ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung.’ Vị kia nên nói 
rằng: ‘Ai là bạn bè hoặc là người thân thiết của ngài?’ ‘Vị tên (như vầy) và tên 
(như vầy).’ Vị kia nên nói rằng: ‘Tôi sẽ trao cho những người ấy. Ngài hãy sử 
dụng vật sở hữu của những người ấy hoặc ngài hãy phân phát hoặc ngài hãy 
tiến hành như là có duyên cớ.’  
 

Chưa có sự xả lời nguyện nghĩa là chưa được cho lại1 đến vị ấy hoặc là 
vị ấy sử dụng trong khi không có thân thiết với vị kia thì phạm tội pācittiya.  
 

Chưa có sự xả lời nguyện, nhận biết là chưa có sự xả lời nguyện, vị sử 
dụng thì phạm tội pācittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, vị sử 
dụng thì phạm tội pācittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, (lầm) tưởng là đã có 
sự xả lời nguyện, vị sử dụng thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị chú nguyện để dùng riêng hoặc vị phân phát (y ấy) thì phạm tội 
dukkaṭa. Có sự xả lời nguyện, (lầm) tưởng là chưa có sự xả lời nguyện, phạm 
tội dukkaṭa. Có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Có sự xả 
lời nguyện, nhận biết là đã có sự xả lời nguyện thì vô tội.  
 

Hoặc là vị kia cho lại, hoặc là vị ấy (vị chủ nhân) sử dụng trong khi thân 
thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về chú nguyện để dùng chung là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

6. 6. 10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC THU GIẤU Y:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư có 
các vật dụng không được cất giữ. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư thu giấu bình bát 
và luôn cả y của các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy 
Sư đã nói với các tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy cho 
lại chúng tôi bình bát và luôn cả y nữa.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư cười. Các 
vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị 
khóc lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này thu giấu bình 
bát và luôn cả y của chúng tôi.”  

                                                   
1 Nghĩa là vị kia chưa nói với vị chủ nhân của y rằng: “Ngài hãy sử dụng hoặc ngài hãy phân 
phát hoặc ngài hãy tiến hành như là có duyên cớ” (VinA. iv, 864). 
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2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ pattampi cīvarampi 
apanidhessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave bhikkhūnaṃ 
pattampi cīvarampi apanidhethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā bhikkhūnaṃ pattampi 
cīvarampi apanidhessatha? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattaṃ vā cīvaraṃ nisīdanaṃ vā 
sūcigharaṃ vā kāyabandhanaṃ vā apanidheyya vā apanidhāpeyya vā 
antamaso hassāpekho pi1 pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Bhikkhussā ’ti aññassa bhikkhussa.  
 

Patto nāma dve pattā ayopatto mattikā patto.  
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-
pacchimaṃ.  
 

Nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccati.  
 

Sūcigharaṃ nāma sasūcikaṃ vā asūcikaṃ vā.  
 

Kāyabandhaṃ nāma dve kāyabandhanāni paṭṭikā sukarantakaṃ.2  
 

Apanidheyyā ’ti3 sayaṃ apanidheti, āpatti pācittiyassa. 
 

Apanidhāpeyyā ’ti4 aññaṃ ānāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇatto 
bahukampi apanidheti, āpatti pācittiyassa.  
 

Antamaso hassāpekhopī ’ti kīḷādhippāyo.  
 
 

Upasampanne upasampannasaññī pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā 
sūcigharaṃ vā kāyabandhanaṃ vā apanidheti vā apanidhāpeti vā antamaso 
hassāpekhopi, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematiko ―pe― 
Upasampanne anupasampannasaññī pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā 
sūcigharaṃ vā kāyabandhanaṃ vā apanidheti vā apanidhāpeti vā antamaso 
hassāpekhopi, āpatti pācittiyassa.  
 

                                                   
1 hasāpekkho pi - Ma; hāsāpekkho pi - PTS.  3 apanidheyya vā ti - Ma, PTS. 
2 paṭṭikaṃ sūkarantakaṃ - Syā, PTS.   4 apanidhāpeyya vā ti - Ma, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thu giấu bình bát và luôn 
cả y của các tỳ khưu?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
thu giấu bình bát và luôn cả y của các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― 
Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thu giấu bình bát và luôn cả y của 
các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót 
ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu cho dầu chỉ 
muốn cười giỡn 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. 
 

Của vị tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 
 

Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sắt và bình bát đất. 
 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung.  
 

Tấm lót ngồi nghĩa là vật có đường biên được nói đến. 
 

Ống đựng kim nghĩa là có kim hoặc không có kim. 
 

Dây thắt lưng nghĩa là có hai loại dây thắt lưng: loại tết bằng vải sợi, 
loại tết kiểu đuôi heo. 
 

Thu giấu: vị tự mình thu giấu thì phạm tội pācittiya.  
 

Bảo thu giấu: vị ra lệnh vị khác thì phạm tội pācittiya. Khi được ra lệnh 
một lần, dầu (vị kia) thu giấu nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pācittiya. 
 

Cho dầu chỉ muốn cười giỡn: là có ý định đùa nghịch.  
 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo 
thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt 
lưng cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm tội pācittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, ―(như trên)― Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là 
chưa tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm 
lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt lưng cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội pācittiya.  
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Aññaṃ parikkhāraṃ apanidheti vā apanidhāpeti vā antamaso 
hassāpekhopi, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa pattaṃ vā cīvaraṃ vā 
aññaṃ vā parikkhāraṃ apanidheti vā apanidhāpeti vā antamaso 
hassāpekhopi, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anupasam-
panne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññī, 
āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti na hassādhippāyo dunnikkhittaṃ paṭisāmeti, ‘dhammakathaṃ 
kathetvā1 dassāmī ’ti paṭisāmeti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Cīvarāpanidhānasikkhāpadaṃ dasamaṃ.  
Surāpānavaggo chaṭṭho.  

 
--ooOoo-- 

 
TASSUDDĀNAṂ 

 
 Surā aṅguli hāso ca anādariyañca bhiṃsanaṃ,2  
 joti nahāna dubbaṇṇaṃ sāmaṃ apanidhena cā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

                                                   
1 dhammiṃ kathaṃ katvā - Ma, Syā, PTS.     2 bhiṃsanā - Syā. 
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Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu vật dụng khác cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội dukkaṭa. Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc vật 
dụng khác của người chưa tu lên bậc trên cho dầu chỉ muốn cười giỡn 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. 
 

Không có ý định đùa giỡn, vị thu dọn vật được để lộn xộn, vị thu dọn 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho lại sau khi thuyết giảng bài Pháp,’ vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc thu giấu y là thứ mười. 
Phẩm Uống Rượu là thứ sáu. 

 
--ooOoo-- 

 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  

 
Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, sự làm 

cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tắm, việc hoại sắc, đích thân (chú nguyện), và việc 
thu giấu. 

--ooOoo-- 




