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5. 2. 7. EḶAKALOMADHOVĀPANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi 
eḷakalomāni dhovāpentipi rajāpentipi vijaṭāpentipi. Bhikkhuniyo 
eḷakalomāni dhovantiyo rajantiyo vijaṭentiyo riñcanti uddesaṃ paripucchaṃ 
adhisīlaṃ adhicittaṃ adhipaññaṃ. Atha kho mahāpajāpati gotamī yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitaṃ kho mahāpajāpatiṃ gotamiṃ 
bhagavā etadavoca: “Kacci gotami bhikkhuniyo appamattā ātāpiniyo 
pahitattā viharantī ”ti? “Kuto bhante bhikkhunīnaṃ appamādo, ayyā 
chabbaggiyā bhikkhunīhi eḷakalomāni dhovāpentipi rajāpentipi 
vijaṭāpentipi, bhikkhuniyo eḷakalomāni dhovantiyo rajantiyo vijaṭentiyo 
riñcanti uddesaṃ paripucchaṃ adhisīlaṃ adhicittaṃ adhipaññan ”ti.  
 
 

2. Atha kho bhagavā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho mahāpajāpati 
gotamī bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā 
sampahaṃsitā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha 
kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā chabbaggiye bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave bhikkhunīhi eḷakalomāni dhovāpethapi rajāpethapi vijaṭāpethapī 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. “Ñātikāyo tumhākaṃ bhikkhave aññātikāyo ”ti? 
“Aññātikāyo bhagavā ”ti. “Aññātikā moghapurisā aññātakānaṃ1 na jānanti 
patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā pāsādikaṃ vā apāsādikaṃ vā. Tattha nāma 
tumhe moghapurisā aññātikāhi bhikkhūnīhi eḷakalomāni dhovāpessathapi 
rajāpessathapi vijaṭāpessathapi. Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā oḷakalomāni dhovāpeyya vā 
rajāpeyya vā vijaṭāpeyya vā, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Aññātikā nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 
asambaddhā.  
 
 

Bhikkhunī nāma ubhato saṅghe upasampannā.  

                                                   
1 aññātakā moghapurisā aññātikānaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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5. 2. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu. Trong khi 
giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các lông cừu, các tỳ khưu ni xao lãng 
việc đọc tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ. Khi ấy, bà Mahāpajāpati Gotamī đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
với bà Mahāpajāpati Gotamī đang đứng một bên điều này: - “Này Gotamī, 
chắc hẳn các tỳ khưu ni sống không có xao lãng, tinh cần, và bản thân có nỗ 
lực?” - “Bạch ngài, sự không xao lãng của các tỳ khưu ni từ đâu có được khi 
các ngài đại đức nhóm Lục Sư bảo các tỳ khưu ni giặt, bảo nhuộm, và bảo 
chải các lông cừu? Trong khi giặt, trong khi nhuộm, và trong khi chải các 
lông cừu, các tỳ khưu ni xao lãng việc đọc tụng, việc vấn hỏi, (việc tu tập) 
tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 
 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Mahāpajāpati Gotamī 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, bà Mahāpajāpati Gotamī đã 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 và đã hỏi các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo các tỳ khưu ni 
giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” - “Này các tỳ khưu, là các nữ thân quyến của các ngươi hay 
không phải là các nữ thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là các nữ 
thân quyến.” - “Này những kẻ rồ dại, những người nam không phải là thân 
quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng 
hay không làm hài lòng những người nữ không phải là thân quyến. Này 
những kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao các ngươi lại bảo các tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu 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 bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo chải các lông cừu thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
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) Không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
sự liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng 
bên cha. 
 

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



Pārājikapāḷi        Eḷakalomadhovāpanasikkhāpadaṃ - 5. 2. 7. 
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4. Dhovā ’ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Dhotāni nissaggiyāni honti. Rajā 
’ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Rattāni nissaggiyāni honti. Vijaṭehī ’ti āṇāpeti, 
āpatti dukkaṭassa. Vijaṭitāni nissaggiyāni honti, nissajitabbāni saṅghassa vā 
gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajatabbāni: “Imāni me 
bhante eḷakalomāni aññātikāya bhikkhuniyā dhovāpitāni nissaggiyāni, 
imānāhaṃ saṅghassa nissajāmī ’ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti 
―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 
 

 
5. Aññātikāya aññātikasaññī eḷakalomāni dhovāpeti, nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ. Aññātikāya aññātikasaññī eḷakalomāni dhovāpeti rajāpeti, 
nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. Aññātikāya aññātikasaññī eḷakalomāni 
dhovāpeti vijaṭāpeti, nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. Aññātikāya 
aññātikasaññī eḷakalomāni dhovāpeti rajāpeti vijaṭāpeti, nissaggiyena āpatti 
dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 
 

 
6. Aññātikāya aññātikasaññī eḷakalomāni rajāpeti, nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ. Aññātikāya aññātikasaññī eḷakalomāni rajāpeti vijaṭāpeti ―pe― 
rajāpeti dhovāpeti, nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. ―pe― rajāpeti vijaṭāpeti 
dhovāpeti, nissaggiyena āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 
 

 
7. Aññātikāya aññātikasaññī eḷakalomāni vijaṭāpeti, nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ. Aññātikāya aññātikasaññī eḷakalomāni vijaṭāpeti dhovāpeti 
―pe― vijaṭāpeti rajāpeti, nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. ―pe― vijaṭāpeti 
dhovāpeti rajāpeti, nissaggiyena āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 

 
 

8. Aññātikāya vematiko ―pe― Aññātikāya ñātikasaññī ―pe― Aññassa 
eḷakalomāni dhovāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ekato upasampannāya dhovāpeti, 
āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya aññātikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī, anāpatti.  
 
 

 
9. Anāpatti ñātikāya dhovantiyā aññātikā dutiyā hoti, avuttā dhovati, 

aparibhuttaṃ kaṭabhaṇḍaṃ dhovāpeti, sikkhamānāya, sāmaṇeriyā, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Eḷakalomadhovāpanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1           Điều nissaggiya về bảo giặt lông cừu - 17 
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4. Vị chỉ thị rằng: “Hãy giặt” thì phạm tội dukkaṭa, (các lông cừu) đã được 
giặt thì phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị rằng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội 
dukkaṭa, (các lông cừu) đã được nhuộm thì phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị 
rằng: “Hãy chải” thì phạm tội dukkaṭa, (các lông cừu) đã được chải thì phạm 
vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: “Bạch các ngài, các lông 
cừu này của tôi đã được bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt, giờ 
cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ (các lông cừu) này đến hội chúng.” ―(như trên)― 
hội chúng nên cho lại ―(như trên)― chư đại đức nên cho lại ―(như trên)― 
“Tôi cho lại đại đức.”  
 

5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
giặt các lông cừu thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân 
quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm các lông 
cừu thì phạm tội dukkaṭa với tội nissaggiya. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo chải các lông cừu thì phạm tội 
dukkaṭa với tội nissaggiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải 
là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm hai tội 
dukkaṭa với tội nissaggiya.  
 

6. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
nhuộm các lông cừu thì phạm tội nissaggiya. Không phải là thân quyến, 
nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo nhuộm, bảo chải ―(như trên)― vị 
bảo nhuộm, bảo giặt các lông cừu thì phạm tội dukkaṭa với tội nissaggiya. 
―(như trên)― vị bảo nhuộm, bảo chải, bảo giặt các lông cừu thì phạm hai tội 
dukkaṭa với tội nissaggiya.  
 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
chải các lông cừu thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân 
quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo chải, bảo giặt ―(như 
trên)― vị bảo chải, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội dukkaṭa với tội 
nissaggiya. ―(như trên)― vị bảo chải, bảo giặt, bảo nhuộm các lông cừu thì 
phạm hai tội dukkaṭa với tội nissaggiya.  
 

8. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, ―(như trên)― Không phải 
là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, ―(như trên)― Vị bảo giặt các lông 
cừu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. Vị bảo cô ni tu lên bậc trên từ một hội 
chúng giặt thì phạm tội dukkaṭa. Là thân quyến, (lầm) tưởng không phải là 
thân quyến, phạm tội dukkaṭa. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì vô tội.  
 

9. Khi vị (tỳ khưu ni) là thân quyến đang giặt có vị (tỳ khưu ni) thứ nhì 
không phải là thân quyến (phụ giúp), vị (tỳ khưu ni) giặt khi chưa được nói, 
vị bảo giặt vật đã là thành phẩm chưa được sử dụng, (vị bảo) cô ni tu tập sự, 
(vị bảo) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về việc bảo giặt lông cừu. 
--ooOoo-- 



 

 
 

580

5. 2. 8. RŪPIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto 
rājagahe aññatarassa kulassa kulūpago hoti niccabhattiko. Yaṃ tasmiṃ kule 
uppajjati khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā tato āyasmato upanandassa 
sakyaputtassa paṭiviṃso1 ṭhapīyati. Tena kho pana samayena sāyaṃ tasmiṃ 
kule maṃsaṃ uppannaṃ hoti. Tato āyasmato upanandassa sakyaputtassa 
paṭiviṃso ṭhapito hoti. Tassa kulassa dārako rattiyā paccūsasamayaṃ 
paccuṭṭhāya rodati: “Maṃsaṃ me dethā ”ti. Atha kho so puriso pajāpatiṃ 
etadavoca: “Ayyassa paṭiviṃsaṃ dārakassa dehi, aññaṃ cetāpetvā ayyassa 
dassāmā ”ti. Tassa2 taṃ adāsi.  
 
 

2. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaramādāya yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi. Atha kho so puriso yenāyasmā upanando sakyaputto 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho so puriso 
āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca: “Hiyyo kho bhante sāyaṃ 
maṃsaṃ uppannaṃ ahosi, tato ayyassa paṭiviṃso ṭhapito. Ayaṃ bhante 
dārako rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya rodati: “Maṃsaṃ me dethā ”ti. 
“Ayyassa paṭiviṃso dārakassa dinno. Kahāpaṇena bhante kiṃ āhariyyatū 
”ti.3 “Pariccatto me āvuso kahāpaṇotī ”ti? “Āma bhante pariccatto ”ti. 
“Taññeva me āvuso kahāpaṇaṃ dehī ”ti.  
 
 

3. Atha kho so puriso āyasmato upanandassa sakyaputtassa kahāpaṇaṃ 
datvā ujjhāyati khīyati vipāceti: “Yatheva mayaṃ rūpiyaṃ paṭiggaṇhāma, 
evameva ime samaṇā sakyaputtiyā rūpiyaṃ paṭiggaṇhantī ”ti. Assosuṃ kho 
bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa khīyantassa vipācentassa. Ye te 
bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā 
upanando sakyaputto rūpiyaṃ paṭiggahessatī ”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tvaṃ upananda rūpiyaṃ 
paṭiggahesī ”ti?4 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi 
nāma tvaṃ moghapurisa rūpiyaṃ paṭiggahessasi? Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu jātarūparajataṃ uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā 
upanikkhittaṃ vā sādiyeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

                                                   
1 paṭiviso ṭhapito hoti - Ma, Syā.      3 āhariyatū ’ti - Syā. 
2 tassa taṃ adāsi - Ma, Syā, PTS natthi.    4 paṭiggaṇhāsī ti - Syā.  
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5. 2. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VÀNG BẠC:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là vị thường tới lui với gia đình nọ và là vị nhận bữa ăn thường kỳ. Khi 
nào gia đình ấy có được vật thực loại cứng hoặc loại mềm, phần chia trong số 
đó được để dành cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya. Vào lúc bấy giờ, 
gia đình ấy có được miếng thịt nhằm lúc chiều tối. Trong số đó, phần chia 
của đại đức Upananda con trai dòng Sakya được để dành lại. Đến canh cuối 
của đêm, đứa bé trai của gia đình ấy thức dậy khóc lóc rằng: - “Hãy cho con 
thịt.” Khi ấy, người đàn ông ấy đã nói với người vợ điều này: - “Hãy cho đứa 
bé phần chia của ngài đại đức. Sau khi mua phần khác tôi sẽ dâng ngài.” Rồi 
đã cho đứa bé phần thịt ấy.  
 

2. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã mặc y, 
cầm y bát đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được 
sắp đặt sẵn. 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 đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, 
hôm qua lúc chiều tối có được miếng thịt. Trong số đó, phần chia của ngài 
đại đức đã được để dành. Thưa ngài, vào canh cuối của đêm, đứa bé trai này 
đã thức dậy khóc lóc rằng: ‘Hãy cho con thịt.’ Phần chia của ngài đại đức đã 
được cho đến đứa bé. Thưa ngài, với một đồng tiền thì vật gì hãy được mang 
lại?”1 - “Này đạo hữu, đồng tiền đã được ta từ bỏ.” - “Thưa ngài, đúng vậy. Đã 
được từ bỏ.” - “Này đạo hữu, hãy trao cho ta chính đồng tiền ấy.”  
 

3. Khi ấy, người đàn ông ấy đã trao đồng tiền cho đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Chúng tôi nhận lãnh 
vàng bạc như thế nào thì các Sa-môn Thích tử này thọ lãnh vàng bạc y như 
thế.” Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại thọ lãnh vàng bạc?” 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi thọ lãnh vàng bạc, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, 
vì sao ngươi lại thọ lãnh vàng bạc 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 nhận lấy hoặc bảo nhận lấy hoặc ưng thuận vàng bạc 
đã được mang đến thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 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. 
                                                   
1 Nếu dựa vào câu chuyện này thì giá trị của 1 pāda hoặc 5 māsaka (= ¼ kahāpaṇa) vào thời 
bấy giờ không cao lắm, xin xem lại pārājika điều hai (ND).  
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Jātarūpaṃ nāma satthuvaṇṇo vuccati.  
 
 

Rajataṃ nāma kahāpaṇo lohamāsako dārumāsako jatumāsako ye 
vohāraṃ gacchanti.  
 
 

Uggaṇheyyā ’ti sayaṃ gaṇhāti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.1  
 
 

Uggaṇhāpeyyā ’ti aññaṃ gāhāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.1  
 
 

Upanikkhittaṃ vā sādiyeyyā ’ti “Idaṃ ayyassa hotū ”ti 
upanikkhittaṃ sādiyati, nissaggiyaṃ hoti, saṅghamajjhe nissajitabbaṃ. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: Tena bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
“Ahaṃ bhante rūpiyaṃ paṭiggahesiṃ. Idaṃ me nissaggiyaṃ. Imāhaṃ 
saṅghassa nissajāmī ”ti. Nissajitvā āpatti desetabbā. Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena āpatti paṭiggahetabbā. Sace tattha āgacchati ārāmiko vā upāsako 
vā. So vattabbo: “Āvuso imaṃ jānāhī ”ti. Sace so bhaṇati: “Iminā kiṃ 
āhariyyatū ”ti. Na vattabbo “Imaṃ vā imaṃ vā āharā ”ti. Kappiyaṃ 
ācikkhitabbaṃ sappi vā telaṃ vā madhu vā phāṇitaṃ vā. Sace so tena 
parivattetvā kappiyaṃ āharati, rūpiyapaṭiggāhakaṃ ṭhapetvā sabbeheva 
paribhuñjitabbaṃ. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, so 
vattabbo: “Āvuso imaṃ chaḍḍehī ”ti. Sace so chaḍḍeti, iccetaṃ kusalaṃ. No 
ce chaḍḍeti, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu rūpiyachaḍḍako 
sammannitabbo: yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na 
mohāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, chaḍḍitāchaḍḍitañca 
jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo. Paṭhamaṃ bhikkhu 
yācitabbo, yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ rūpiyachaḍḍakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 
rūpiyachaḍḍakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno rūpiyachaḍḍakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 
 

Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu rūpiyachaḍḍako. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
  

                                                   
1 nissaggiyaṃ hoti - Syā. 
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Vàng nghĩa là màu da của bậc Đạo Sư được nói đến. 
 

Bạc nghĩa là đồng tiền kahāpaṇa, tiền māsaka bằng đồng, tiền māsaka 
bằng gỗ, tiền māsaka bằng nhựa cánh kiến, những vật nào dùng trong việc 
buôn bán. 
 

Nhận lấy: bản thân cầm lấy thì phạm vào nissaggiya pācittiya.  
 

Bảo nhận lấy: bảo người khác cầm lấy thì phạm vào nissaggiya 
pācittiya.  
 

Hoặc ưng thuận (vàng bạc) đã được mang đến: Đối với (vàng bạc) 
đã được mang đến (nói rằng): “Vật này hãy là của ngài,” vị ưng thuận thì 
phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy 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 đã thọ lãnh vàng bạc, 
vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, 
nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ấy thì nên 
nói với người ấy rằng: “Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này.” Nếu người ấy 
nói rằng: “Với vật này, hãy để cho vật gì được mang lại?” Không nên nói 
rằng: “Hãy mang lại vật này hoặc vật này.” Nên đề cập đến vật được phép 
là bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía. Nếu người ấy sau khi 
dùng (vàng bạc) ấy trao đổi và đem lại vật được phép thì tất cả nên thọ dụng 
trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được như vậy, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không thể đạt được thì nên nói với người ấy rằng: 
“Này đạo hữu, hãy quăng bỏ vật này.” Nếu người ấy quăng bỏ, như thế việc 
này là tốt đẹp; nếu (người ấy) không quăng bỏ thì nên chỉ định vị quăng bỏ 
vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là vị không thể bị chi phối bởi sự 
ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si 
mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã được quăng bỏ hoặc 
chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị 
tỳ khưu nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 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. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
quăng bỏ vàng bạc. Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị quăng bỏ vàng bạc xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 
 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị quăng bỏ 
vàng bạc. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 
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5. Tena sammatena bhikkhunā animittaṃ katvā pātetabbaṃ. Sace 
nimittaṃ katvā pāteti, āpatti dukkaṭassa. Rūpiye rūpiyasaññī rūpiyaṃ 
paṭiggaṇhāti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rūpiye vematiko rūpiyaṃ 
paṭiggaṇhāti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rūpiye arūpiyasaññī rūpiyaṃ 
paṭiggaṇhāti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Arūpiye rūpiyasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Arūpiye vematiko, āpatti dukkaṭassa. Arūpiye arūpiyasaññī, 
anāpatti.  
 

6. Anāpatti ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā 
nikkhipati, “Yassa bhavissati so harissatī ”ti, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Rūpiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
5. 2. 9. RŪPIYASAṂVOHĀRASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjanti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā nānappakārakaṃ 
rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjissanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti? 
Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū nānappakārakaṃ 
rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjissantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjathā ”ti? “Saccaṃ bhagavā” ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjissatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ 
samāpajjeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Nānappakārakaṃ nāma katampi akatampi katākatampi. Kataṃ 
nāma sīsūpagaṃ gīvūpagaṃ hatthūpagaṃ pādūpagaṃ kaṭūpagaṃ. Akataṃ 
nāma ghanakataṃ vuccati. Katākataṃ nāma tadubhayaṃ.  
 

Rūpiyaṃ nāma satthuvaṇṇo kahāpaṇo lohamāsako dārumāsako 
jatumāsako ye vohāraṃ gacchanti.  
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5. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội dukkaṭa. Vàng 
bạc, nhận biết là vàng bạc, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vàng bạc, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Vàng bạc, (lầm) tưởng không phải là vàng bạc, vị thọ 
lãnh vàng bạc thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là vàng bạc, 
(lầm) tưởng là vàng bạc, phạm tội dukkaṭa. Không phải là vàng bạc, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải 
là vàng bạc thì vô tội.  

6. Sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở 
trong chỗ ngụ, vị giữ lại (nghĩ rằng): “Là của ai, người ấy sẽ mang đi,” vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  

Dứt điều học về vàng bạc. 
--ooOoo-- 

 

5. 2. 9. ĐIỀU HỌC VỀ  
VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC:  

 
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 tiến hành 
việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại tiến hành việc trao đổi 
bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức, giống như những kẻ tại gia hưởng dục 
vậy?” 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 các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới 
nhiều hình thức?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tiến hành việc trao 
đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều 
hình thức? 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 tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều hình 
thức thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 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. 
Dưới nhiều hình thức nghĩa là vật đã chế biến, vật chưa chế biến, vật 

đã chế biến và chưa chế biến. Đã chế biến nghĩa là làm thành vật (trang 
sức) ở đầu, làm thành vật (trang sức) ở cổ, làm thành vật (trang sức) ở tay, 
làm thành vật (trang sức) ở bàn chân, làm thành vật (trang sức) ở hông. 
Chưa chế biến nghĩa là việc làm thành khối được nói đến. Đã chế biến và 
chưa chế biến nghĩa là cả hai điều ấy. 

Vàng bạc nghĩa là có màu sắc của bậc Đạo Sư, là đồng tiền kahāpaṇa, 
tiền māsaka bằng đồng, tiền māsaka bằng gỗ, tiền māsaka bằng nhựa cánh 
kiến, những vật nào dùng trong việc buôn bán. 
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Samāpajjeyyā ’ti katena kataṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.1 
Katena akataṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.1 Katena katākataṃ 
cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Akatena kataṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Akatena akataṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Akatena 
katākataṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Katākatena kataṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Katākatena akataṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Katākatena katākataṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Saṅghamajjhe nissajitabbaṃ. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: Tena 
bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ 
paggahetvā evamassa vacanīyo:  
 
 

“Ahaṃ bhante nānappakārakaṃ rūpiyasaṃvohāraṃ samāpajjiṃ, idaṃ 
me nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. Nissajitvā āpatti 
desetabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena āpatti paṭiggahetabbā. Sace tattha 
āgacchati ārāmiko vā upāsako vā, so vattabbo: “Āvuso imaṃ jānāhī ”ti. Sace 
so bhaṇati: “Iminā kiṃ āhariyyatū ”ti. Na vattabbo: “Imaṃ vā imaṃ vā āharā 
”ti. Kappiyaṃ ācikkhitabbaṃ sappi vā telaṃ vā madhu vā phāṇitaṃ vā. Sace 
so tena parivattetvā kappiyaṃ āharati. Rūpiyacetāpakaṃ ṭhapetvā sabbeheva 
paribhuñjitabbaṃ. Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, so 
vattabbo: “Āvuso imaṃ chaḍḍeti. Sace so chaḍḍeti, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
chaḍḍeti, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu rūpiyachaḍḍako 
sammannitabbo: yo na chandāgatiṃ gaccheyya na dosāgatiṃ gaccheyya na 
mohāgatiṃ gaccheyya na bhayāgatiṃ gaccheyya chaḍḍitāchaḍḍitañca 
jāneyya. Evañca pana bhikkhave sammannitabbo. Paṭhamaṃ bhikkhu 
yācitabbo yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ rūpiyachaḍḍakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ rūpiya-
chaḍḍakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
rūpiyachaḍḍakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu rūpiyachaḍḍako. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

3. Tena sammatena bhikkhunā animittaṃ katvā pātetabbaṃ. Sace 
nimittaṃ katvā pāteti, āpatti dukkaṭassa.  
 

                                                   
1 nissaggiyaṃ hoti - Syā.  
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Tiến hành: vị trao đổi vật đã chế biến với vật đã chế biến thì phạm 
nissaggiya pācittiya. Vị trao đổi vật chưa chế biến với vật đã chế biến thì 
phạm nissaggiya pācittiya. Vị trao đổi vật đã chế biến và chưa chế biến với 
vật đã chế biến thì phạm nissaggiya pācittiya. Vị trao đổi vật đã chế biến với 
vật chưa chế biến thì phạm nissaggiya pācittiya. Vị trao đổi vật chưa chế 
biến với vật chưa chế biến thì phạm nissaggiya pācittiya. Vị trao đổi vật đã 
chế biến và chưa chế biến với vật chưa chế biến thì phạm nissaggiya 
pācittiya. Vị trao đổi vật đã chế biến với vật đã chế biến và chưa chế biến thì 
phạm nissaggiya pācittiya. Vị trao đổi vật chưa chế biến với vật đã chế biến 
và chưa chế biến thì phạm nissaggiya pācittiya. Vị trao đổi vật đã chế biến 
và chưa chế biến với vật đã chế biến và chưa chế biến thì phạm nissaggiya 
pācittiya. Nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên được xả 
bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy 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 đã tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiều 
hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi 
ấy thì nên nói với người ấy rằng: “Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này.” Nếu 
người ấy nói rằng: “Với vật này, hãy để cho vật gì được mang lại?” Không 
nên nói rằng: “Hãy mang lại vật này hoặc vật này.” Nên đề cập đến vật 
được phép là bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía. Nếu 
người ấy sau khi dùng (vàng bạc) ấy trao đổi và đem lại vật được phép thì tất 
cả nên thọ dụng trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thể đạt được 
như vậy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không thể đạt được thì nên nói với 
người ấy rằng: “Này đạo hữu, hãy quăng bỏ vật này.” Nếu người ấy quăng 
bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu (người ấy) không quăng bỏ thì nên chỉ 
định vị quăng bỏ vàng bạc là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là vị không thể 
bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị 
chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã 
được quăng bỏ hoặc chưa được quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định 
như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 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. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
quăng bỏ vàng bạc. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị quăng bỏ vàng bạc xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị quăng bỏ 
vàng bạc. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 
 

3. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy sau khi đã không làm dấu hiệu rồi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội dukkaṭa. 
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4. Rūpiye rūpiyasaññī rūpiyaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rūpiye 
vematiko rūpiyaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rūpiye arūpiyasaññī 
rūpiyaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Arūpiye rūpiyasaññī rūpiyaṃ 
cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Arūpiye vematiko rūpiyaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Arūpiye arūpiyasaññī rūpiyaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Arūpiye rūpiyasaññī, āpatti dukkaṭassa. Arūpiye vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Arūpiye arūpiyasaññī, anāpatti.  
 
 

5. Anāpatti ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Rūpiyasaṃvohārasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 2. 10. KAYAVIKKAYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto paṭṭo hoti cīvarakammaṃ kātuṃ. So paṭapilotikānaṃ saṅghāṭiṃ 
karitvā surattaṃ suparikammakataṃ katvā pārupi. Atha kho aññataro 
paribbājako mahagghaṃ paṭaṃ pārupitvā yenāyasmā upanando sakyaputto 
tenupasakkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ 
etadavoca: “Sundarā kho tyāyaṃ āvuso saṅghāṭi, dehi me paṭenā ”ti. “Jānāhi 
āvuso ”ti? “Āmāvuso jānāmī ”ti. “Handāvuso ”ti adāsi. Atha kho so 
paribbājako taṃ saṅghāṭiṃ pārupitvā paribbājakārāmaṃ agamāsi. 
Paribbājakā taṃ paribbājakaṃ etadavocuṃ: “Sundarā kho tyāyaṃ āvuso 
saṅghāṭi, kuto tayā laddhā ”ti? “Tena me āvuso paṭena parivattitā ”ti.1 
“Katīhipi tyāyaṃ āvuso saṅghāṭi bhavissati, so yeva te paṭo varo ”ti.  
 
 

2. Atha kho so paribbājako “saccaṃ kho paribbājakā āhaṃsu ‘katīhipi 
myāyaṃ saṅghāṭi bhavissati, so yeva me paṭo varo ’”ti yenāyasmā upanando 
sakyaputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ 
sakyaputtaṃ etadavoca: “Handa te āvuso saṅghāṭi,2 dehi me paṭan ”ti. “Nanu 
tvaṃ āvuso mayā vutto ‘jānāhi āvuso ’ti, nāhaṃ dassāmī ”ti.  
 
 

3. Atha kho so paribbājako ujjhāyati khīyati vipāceti: “Gihīpi naṃ3 gihissa 
vippaṭisārissa deti,4 kiṃ pana pabbajito pabbajitassa na dassatī ”ti. Assosuṃ 
kho bhikkhu tassa paribbājakassa ujjhāyantassa khīyantassa vipācentassa. 
Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti:  

                                                   
1 parivaṭṭitāti - Syā.   3 gihipi naṃ - Syā;  
2 saṅghāṭiṃ - Syā, PTS.      gihī nam pi - PTS.  4 denti - Ma.  
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4. Vàng bạc, nhận biết là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Vàng bạc, có sự hoài nghi, vị trao đổi vàng bạc thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Vàng bạc, (lầm) tưởng không phải là vàng 
bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là 
vàng bạc, (lầm) tưởng là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, vị trao đổi 
vàng bạc thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là vàng bạc, nhận 
biết không phải là vàng bạc, vị trao đổi vàng bạc thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Không phải là vàng bạc, (lầm) tưởng là vàng bạc, phạm tội 
dukkaṭa. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không 
phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng bạc thì vô tội.  
 

5. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về việc trao đổi bằng vàng bạc. 
--ooOoo-- 

 
5. 2. 10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MUA BÁN:  

 
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 là rành rẽ về việc may y. Vị ấy đã làm y hai lớp được nhuộm khéo léo 
và được sửa soạn khéo léo từ các loại vải cũ, sau khi làm xong đã khoác vào. 
Khi ấy, có vị du sĩ ngoại đạo nọ mặc tấm choàng trị giá cao đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức, y hai lớp này của ngài đẹp thật. 
Hãy đổi cho tôi với tấm choàng này.” - “Này đạo hữu, hãy biết lấy.” - “Này đại 
đức, được rồi. Tôi biết mà.” - “Này đạo hữu, tốt thôi,” rồi đã trao đổi. Sau đó, 
vị du sĩ ngoại đạo ấy đã khoác lên y hai lớp ấy rồi đi đến tu viện của các du sĩ 
ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo đã nói với vị du sĩ ngoại đạo ấy điều này: - 
“Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi đẹp thật. Ngươi nhận được từ đâu 
vậy?” - “Này các huynh đệ, đã được trao đổi bằng tấm choàng kia của tôi.” - 
“Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm 
choàng kia của ngươi mới giá trị.”  
 

2. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy (nghĩ rằng): ‘Các du sĩ ngoại đạo đã nói sự 
thật. Y hai lớp này của ta sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tấm choàng kia của 
ta mới giá trị’ rồi đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau 
khi đến đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Này 
đại đức, đây là y hai lớp của đại đức. Hãy cho lại tôi tấm choàng.” - “Này đạo 
hữu, không phải ta đã nói với đạo hữu rằng: ‘Này đạo hữu, hãy biết lấy.’ Ta sẽ 
không cho lại.”  
 

3. Khi ấy, vị du sĩ ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Ngay 
cả người tại gia còn cho lại vật ấy đến người tại gia có sự luyến tiếc. Sao vị 
xuất gia lại không cho lại vị xuất gia?” Các tỳ khưu đã nghe được vị du sĩ 
ngoại đạo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:  
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“Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto paribbājakena saddhiṃ 
kayavikkayaṃ samāpajjissatī ”ti? “Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tvaṃ upananda paribbājakena saddhiṃ 
kayavikkayaṃ samāpajjī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa paribbājakena saddhiṃ 
kayavikkayaṃ samāpajjissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjeyya, 
nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Nānappakārakaṃ nāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya 
bhesajjaparikkhārā, antamaso cuṇṇapiṇḍopi dantakaṭṭhampi dasika-
suttampi.  
 

Kayavikkayaṃ samāpajjeyyā ’ti ‘iminā imaṃ dehi, iminā imaṃ āhara, 
iminā imaṃ parivattehi,2 iminā imaṃ cetāpehī ’ti ajjhācarati, āpatti 
dukkaṭassa. Yato kayitañca hoti vikkayitañca,3 attano bhaṇḍaṃ 
parahatthagataṃ parabhaṇḍaṃ, attano hatthagataṃ, nissaggiyaṃ hoti, 
nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana 
bhikkhave nissajitabbaṃ: “Ahaṃ bhante nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ 
samāpajjiṃ. Idaṃ me nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― 
dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ’ti.”  
 

5. Kayavikkaye kayavikkayasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Kayavikkaye 
vematiko, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Kayavikkaye na kayavikkayasaññī, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Na kayavikkaye kayavikkayasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Na kayavikkaye vematiko, āpatti dukkaṭassa. Na kayavikkaye na 
kayavikkayasaññī, anāpatti.  
 

6. Anāpatti agghaṃ pucchati, kappiyakārakassa ācikkhati, ‘idaṃ 
amhākaṃ atthi amhākañca iminā ca iminā ca attho ’ti bhaṇati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Kayavikkayasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
Kosiyavaggo dutiyo.  

--ooOoo-- 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

 Kosiyā suddhadvebhāgā chabbassāni nisīdanaṃ,  
 dve ca lomāni uggaṇhe, ubho nānappakārakā ”ti.  

--ooOoo-- 

                                                   
1 samāpajjasī ti - Ma, Syā, PTS.   2 parivaṭṭehi - Syā.  3 vikkītañca - Syā.  
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- “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại tiến hành việc mua 
bán với du sĩ ngoại đạo?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi tiến hành việc mua bán với du sĩ 
ngoại đạo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến hành việc mua 
bán với du sĩ ngoại đạo 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 tiến hành việc mua bán dưới nhiều hình thức thì (vật 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 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. 
 

Dưới nhiều hình thức nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, thuốc men chữa bệnh, thậm chí cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm 
chỉ rời. 
 

Tiến hành việc mua bán: (Nói rằng): “Hãy cho vật này với vật này, hãy 
mang lại vật này với vật này, hãy trao đổi vật này với vật này, hãy mua vật 
này với vật này,” vị tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Khi nào có vật được mua 
và vật được bán, (tức là) vật của bản thân được đến tay người kia và vật của 
người kia được đến tay của bản thân thì phạm vào nissaggiya, nên được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy ―(như trên)― “Bạch các ngài, tôi đã tiến hành việc 
mua bán dưới nhiều hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật 
này đến hội chúng.” ―(như trên)― hội chúng nên cho lại ―(như trên)― chư 
đại đức nên cho lại ―(như trên)― “Tôi cho lại đại đức.”  
 

5. Việc mua bán, nhận biết là việc mua bán, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Việc mua bán, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya pācittiya. Việc 
mua bán, (lầm) tưởng không phải là việc mua bán, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Không phải là việc mua bán, (lầm) tưởng là việc mua bán, phạm 
tội dukkaṭa. Không phải là việc mua bán, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là việc mua bán, nhận biết không phải là việc mua bán thì vô tội.  
 

6. Vị hỏi trị giá (của vật), vị chỉ bảo người làm cho đúng phép, vị nói rằng: 
“Chúng ta có vật này, chúng ta cần vật này và vật này,” vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về việc mua bán. 
Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

 Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, tấm lót ngồi, hai điều về 
lông cừu, về việc nhận lấy, cả hai dưới nhiều hình thức.  

--ooOoo-- 




