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5. 3. 6. SUTTAVIÑÑATTISIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
cīvarakārasamaye bahuṃ suttaṃ viññāpesuṃ. Katepi cīvare bahusuttaṃ 
avasiṭṭhaṃ hoti. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Handa 
mayaṃ āvuso aññampi suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpemā 
”ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū aññampi suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi 
cīvaraṃ vāyāpesuṃ. Vītepi cīvare bahusuttaṃ1 avasiṭṭhaṃ hoti. Dutiyampi 
kho chabbaggiyā bhikkhū aññampi suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ 
vāyāpesuṃ. Vītepi cīvare bahusuttaṃ avasiṭṭhaṃ hoti. Tatiyampi kho 
chabbaggiyā bhikkhū aññampi suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ 
vāyāpesuṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
samaṇā sakyaputtiyā sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ 
vāyāpessantī ”ti?  
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā 
tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpessantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave sāmaṃ suttaṃ 
viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā sāmaṃ suttaṃ 
viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpessatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ 
vāyāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti. 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Sāman ’ti sayaṃ viññāpetvā.  
 

Suttaṃ nāma cha suttāni khomaṃ kappāsikaṃ koseyyaṃ kambalaṃ 
sāṇaṃ bhaṅgaṃ.  
 

Tantavāyehī ’ti pesakārehi vāyāpeti, payoge payoge dukkaṭaṃ,2 
paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me 
bhante cīvaraṃ sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi vāyāpitaṃ 
nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― 
dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
  

                                                   
1 bahuṃ suttaṃ - Ma.     2 vāyāpeti payoge dukkaṭaṃ - Syā, PTS. 
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5. 3. 6. ĐIỀU HỌC VỀ YÊU CẦU CHỈ SỢI:  
 

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 nhóm Lục Sư trong thời 
hạn làm y đã yêu cầu nhiều chỉ sợi. Thậm chí khi y đã làm xong vẫn còn lại 
nhiều chỉ sợi. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các 
đại đức, chúng ta hãy yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt 
thành y.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa 
rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Thậm chí khi y đã được dệt xong, vẫn còn lại 
nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu thêm chỉ 
sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Thậm chí khi y đã được dệt 
xong, vẫn còn lại nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã 
yêu cầu thêm chỉ sợi khác nữa rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự mình 
yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y?”  
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người 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 các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ 
dệt dệt thành y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo 
các thợ dệt dệt thành y, 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 tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y 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 tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y 
thì (y 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. 
 

Tự mình: sau khi đích thân yêu cầu. 
 

Chỉ sợi nghĩa là sáu loại chỉ sợi: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố. 
 

(Bởi) các thợ dệt: vị bảo các người làm công việc dệt vải (ra công) dệt, 
trong lúc thực hiện, (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào 
nissaggiya, (y ấy) cần 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, y này của tôi đã được tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi đã bảo các thợ 
dệt dệt thành, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ (y) 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.”  
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4. Vāyāpite vāyāpitasaññī, nisassaggiyaṃ pācittiyaṃ. Vāyāpite vematiko, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Vāyāpite avāyāpitasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 
 

 
5. Avāyāpite vāyāpitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Avāyāpite vematiko, āpatti 

dukkaṭassa. Avāyāpite avāyāpitasaññī, anāpatti.  
 
 

 
6. Anāpatti cīvaraṃ sibbetuṃ, āyoge, kāyabandhane, aṃsavaṭṭake,1 

pattatthavikāya, parissāvane, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, 
attano dhanena, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Suttaviññattisikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 7. MAHĀPESAKĀRASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro puriso pavāsaṃ 
gacchanto pajāpatiṃ etadavoca: “Suttaṃ dhārayitvā amukassa tantavāyassa 
dehi. Cīvaraṃ vāyāpetvā nikkhipa. Āgato ayyaṃ upanandaṃ cīvarena 
acchādessāmī ”ti. Assosi kho aññataro piṇḍacāriko bhikkhu tassa purisassa 
imaṃ vācaṃ bhāsamānassa. Atha kho so bhikkhu yenāyasmā upanando 
sakyaputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ 
sakyaputtaṃ etadavoca: “Mahāpuññosi tvaṃ āvuso upananda, amukasmiṃ 
okāse aññataro puriso pavāsaṃ gacchanto pajāpatiṃ etadavoca: ‘Suttaṃ 
dhārayitvā amukassa tantavāyassa dehi. Cīvaraṃ vāyāpetvā nikkhipa.2 Āgato 
ayyaṃ upanandaṃ cīvarena acchādessāmī ’”ti. “Atthāvuso maṃ so 
upaṭṭhāko ”ti. Sopi kho tantavāyo āyasmato upanandassa sakyaputtassa 
upaṭṭhāko hoti.  
 
 

2. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto yena so tantavāyo 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā tantavāyaṃ etadavoca:3 “Idaṃ kho āvuso 
cīvaraṃ maṃ uddissa viyyati, āyatañca karohi, vitthatañca appitañca 
suvītañca suppavāyitañca suvilekhitañca suvitacchitañca karohī ”ti. “Ete kho 
me bhante suttaṃ dhārayitvā adaṃsu ‘iminā suttena cīvaraṃ vināhī ’ti. Na 
bhante sakkā āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā kātuṃ, sakkā ca kho bhante 
suvītañca suppavāyitañca suvilekhitañca suvitacchitañca kātun ”ti. “Iṅgha 
tvaṃ āvuso āyatañca karohi vitthatañca appitañca, na te suttena4 
paṭibaddhaṃ bhavissatī ”ti.  

                                                   
1 aṃsabandhake - Ma, Syā, PTS.     3 taṃ tantavāyaṃ etadavoca - Syā. 
2 nikkhipāhi - Syā.      4 na tena suttena - Ma, Syā, PTS. 
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4. Khi đã bảo dệt, nhận biết là đã bảo dệt, phạm tội nissaggiya pācittiya. 
Khi đã bảo dệt, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi đã bảo 
dệt, (lầm) tưởng là chưa bảo dệt, phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 
 

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

6. (Yêu cầu chỉ sợi) để may y, trong trường hợp mạng vá, trường hợp dây 
thắt lưng, dây buộc ở vai, túi mang bình bát, đồ lược nước, của các thân 
quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật 
sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về yêu cầu chỉ sợi. 
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 7. ĐIỀU HỌC QUAN TRỌNG VỀ THỢ DỆT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng 
nhà đã nói với người vợ điều này: - “Hãy cân chỉ sợi rồi giao cho người thợ 
dệt kia, bảo dệt y rồi cất lấy, khi nào về tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức 
Upananda.” Trong khi người đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là 
vị hành pháp khất thực đã nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 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 Upananda, ngài có phước báu 
lớn lao. Ở chỗ kia, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng nhà đã nói với người 
vợ điều này: ‘Hãy cân chỉ sợi rồi giao cho người thợ dệt kia, bảo dệt y rồi cất 
lấy, khi nào về tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này đại đức, 
đúng vậy. Ông ấy là người hộ độ cho tôi.” Người thợ dệt ấy cũng là người hộ 
độ cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya.  
 
 
 
 
 

2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp người thợ 
dệt ấy, sau khi đến đã nói với người thợ dệt ấy điều này: - “Này đạo hữu, y 
này được dệt dành riêng cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, chặt chẽ, hãy dệt 
cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải.” - “Thưa ngài, những người 
này đã cân chỉ sợi rồi giao cho tôi (nói rằng): ‘Hãy dệt y với số chỉ sợi này.’ 
Thưa ngài, không thể làm dài, hay rộng, hay chặt chẽ. Thưa ngài, có thể làm 
là dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, và khéo chải.” - “Này đạo hữu, 
ngươi hãy làm dài, rộng, và chặt chẽ. Sẽ không bị thiếu hụt về chỉ sợi cho 
ngươi.”  
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3. Atha kho so tantavāyo yathābhūtaṃ suttaṃ tante upanetvā yena sā 
itthī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ etadavoca: “Suttena ayye 
attho ”ti. “Nanu tvaṃ ayyo1 mayā vutto ‘iminā suttena cīvaraṃ vināhī ’”ti. 
“Saccāhaṃ ayye tayā vutto ‘iminā suttena cīvaraṃ vināhī ’ti, apica maṃ ayyo 
upanando evamāha: ‘Iṅgha tvaṃ āvuso āyatañca karohi vitthatañca 
appitañca, na te suttena paṭibaddhaṃ bhavissatī ’”ti. Atha kho sā itthī 
yattakaṃ yeva suttaṃ paṭhamaṃ adāsi, tattakaṃ pacchā adāsi.  
 
 
 
 

4. Assosi kho āyasmā upanando sakyaputto: “So kira puriso pavāsato 
āgato ”ti. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto yena tassa purisassa 
nivesanaṃ 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 pajāpatiṃ etadavoca: “Taṃ vāyāpitaṃ 
cīvaran ”ti?2 “Āmayya vāyāpitaṃ taṃ cīvaran ”ti.3 “Āhara ayyaṃ upanandaṃ 
cīvarena acchādessāmī ”ti. Atha kho sā itthī taṃ cīvaraṃ nīharitvā sāmikassa 
datvā etamatthaṃ ārocesi. Atha kho so puriso āyasmato upanandassa 
sakyaputtassa cīvaraṃ4 datvā ujjhāyati khīyati vipāceti: “Mahicchā ime 
samaṇā sakyaputtiyā asantuṭṭhā, nayime sukarā cīvarena acchādetuṃ. 
Kathaṃ hi nāma ayyo upanando mayā pubbe appavārito tantavāye5 
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissatī ”ti?  
 
 
 
 

5. Assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa khīyantassa 
vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto pubbe appavārito 
gahapatikassa tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissatī ”ti? Atha 
kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tvaṃ 
upananda pubbe appavārito gahapatikassa tantavāye upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjī ”ti?6 “Saccaṃ bhagavā ”ti. “Ñātako te upananda aññātako 
”ti? “Aññātako bhagavā ”ti. “Aññātako moghapurisa aññātakassa na jānāti 
patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā. Tattha nāma tvaṃ 
moghapurisa pubbe appavārito aññātakassa gahapatikassa tantavāye 
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissasi. Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

                                                   
1 ayya - Syā.       4 taṃ cīvaraṃ - Syā.  
2 vītaṃ taṃ cīvaran ti - Ma, PTS;    5 gahapatikassa tantavāye - PTS. 
   vāyāpitaṃ cīvaran ti - Syā.      6 āpajjasī ti - Syā.   
3 āmāyya vītaṃ taṃ cīvaran ti - Ma, PTS; āma ayya vāyāpitaṃ cīvaran ti - Syā. 
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3. Sau đó, người thợ dệt ấy sau khi đưa vào máy dệt số chỉ sợi đã được 
mang lại rồi đã đi đến gặp người đàn bà ấy, sau khi đến đã nói với người đàn 
bà ấy điều này: - “Thưa bà, có nhu cầu về chỉ sợi.” - “Này ông, không phải tôi 
đã nói với ông rằng: ‘Hãy dệt y với số chỉ sợi này.’” - “Thưa bà, sự thật là tôi 
đã được bà nói rằng: ‘Hãy dệt y với số chỉ sợi này;’ tuy nhiên, ngài đại đức 
Upananda đã nói với tôi như vầy: ‘Này đạo hữu, ngươi hãy làm dài, rộng, và 
chặt chẽ. Sẽ không bị thiếu hụt về chỉ sợi cho ngươi.’” Khi ấy, người đàn bà ấy 
đã cho số lượng chỉ sợi lần sau y như số lượng lần thứ nhất.  
 
 
 
 
 

4. Rồi đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nghe được rằng: “Nghe 
nói người đàn ông ấy đi vắng nhà vừa mới trở về.” Sau đó, đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya đã đi đến tư gia của người đàn ông 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 người vợ điều này: - “Có phải y 
ấy đã được dệt?” - “Ông à, đúng vậy. Y ấy đã được dệt.” - “Hãy đem lại. Tôi sẽ 
dâng y cho ngài đại đức Upananda.” Sau đó, người đàn bà ấy đã đem y ấy đến 
đưa cho chồng và đã kể lại sự việc ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy sau khi dâng y 
đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya rồi phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. 
Không dễ gì mà dâng y cho những người này! Vì sao ngài đại đức Upananda 
khi chưa được tôi thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ dệt và đưa ra sự căn 
dặn về y?”  
 
 
 
 

5. 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 khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, 
nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp các thợ dệt của 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân 
quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người 
không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, 
điều gì đúng hay không đúng đối với người không phải là thân quyến. Này kẻ 
rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến gặp các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn 
dặn về y? 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:  
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“Bhikkhuṃ paneva uddissa aññātako gahapati vā gahapatānī vā 
tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpeyya, tatra ce so bhikkhu pubbe appavārito 
tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya: ‘idaṃ kho āvuso 
cīvaraṃ maṃ uddissa viyyati, āyatañca karotha vitthatañca appitañca 
suvītañca suppavāyitañca suvilekhitañca suvitacchitañca karotha, 
appevanāma mayampi āyasmantānaṃ kiñcimattaṃ anupadajjeyyāmā ’ti, 
evañca so bhikkhu vatvā kiñcimattaṃ anupadajjeyya antamaso 
piṇḍapātamattampi, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

6. Bhikkhuṃ paneva uddissā ’ti bhikkhussatthāya bhikkhuṃ 
ārammaṇaṃ karitvā bhikkhuṃ acchādetukāmo.  
 

Aññātako nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 
asambaddho.  
 

Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  
 

Gahapatānī nāma yā kāci agāraṃ ajjhāvasati.  
 

Tantavāyehī ’ti pesakārehi.  
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-
pacchimaṃ.  
 

Vāyāpeyyā ’ti vināpeti.  
 

Tatra ce so bhikkhū ’ti yaṃ bhikkhuṃ uddissa cīvaraṃ viyyati so 
bhikkhu.  
 

Pubbe appavārito ’ti pubbe avutto hoti: “Kīdisena te bhante cīvarena 
attho, kīdisaṃ te cīvaraṃ vāyāpemī ”ti.  
 

Tantavāye upasaṅkamitvā ’ti gharaṃ gantvā yattha katthaci 
upasaṅkamitvā  
 

Cīvare vikappaṃ āpajjeyyā ’ti “Idaṃ kho āvuso cīvaraṃ maṃ uddissa 
viyyati. Āyatañca karotha, vitthatañca appitañca suvītañca suppavāyitañca 
suvilekhitañca suvitacchitañca karotha.” 
 

Appevanāma mayampi āyasmantānaṃ kiñcimattaṃ 
anupadajjeyyāmā ’ti, Evañca so bhikkhu vatvā kiñcimattaṃ 
anupadajjeyya antamaso piṇḍapātamattampī ’ti ― Piṇḍapāto nāma 
yāgupi bhattampi khādanīyampi cuṇṇapiṇḍopi dantakaṭṭhampi dasika-
suttampi antamaso dhammampi bhaṇati.  
 

7. Tassa vacanena āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā karoti, payoge 
dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā 
gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― 
“Idaṃ me bhante cīvaraṃ pubbe appavārito aññātakassa gahapatikassa 
tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpannaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ 
saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― 
āyasmato dammī ”ti.  
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“Trường hợp có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến 
bảo các thợ dệt dệt thành y dành riêng cho vị tỳ khưu. Trong trường hợp 
ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ 
dệt và đưa ra sự căn dặn về y: ‘Này đạo hữu, y này được dệt dành riêng 
cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, chắc chắn, hãy dệt cho khéo, dệt cho đều 
đặn, khéo cào, khéo chải. Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó.’ 
Và sau khi nói như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì dó dầu chỉ là đồ 
ăn khất thực thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.” 
 

6. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, lấy vị tỳ khưu 
làm đối tượng rồi có ý định dâng đến vị tỳ khưu. 
 

Không phải là thân quyến nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng 
cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 
 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 
 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 
 

(Bởi) các thợ dệt: (bởi) các người làm công việc dệt vải.  
 

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. 
 

Bảo dệt: bảo đan lại. 
 

Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà y được dệt dành riêng cho.  
 

Khi chưa được thỉnh cầu trước: Chưa được nói trước rằng: “’Thưa 
ngài, ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Tôi sẽ dệt cho ngài y như thế 
nào?”  
 

Đi đến gặp các thợ dệt: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ 
nơi nào. 
 

Đưa ra sự căn dặn về y: (Nói rằng): “Này đạo hữu, y này được dệt 
dành riêng cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, dày, hãy dệt cho khéo, dệt cho 
đều đặn, khéo cào, khéo chải.” 
 

Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó.” Và sau khi nói 
như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì dó dầu chỉ là đồ ăn khất 
thực: ― Đồ ăn khất thực nghĩa là cháo, bữa ăn, vật thực cứng, cục bột 
tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời, ngay cả nói Pháp.  
 

7. (Người thợ dệt) làm (y) dài, hoặc rộng, hoặc chặt chẽ theo lời nói của vị 
ấy; trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì 
phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần 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, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các 
thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến và đã đưa ra sự căn dặn về y, 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ―nt― hội chúng nên 
cho lại ―nt― chư đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.”  
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8. Aññātake aññātakasaññī pubbe appavārito gahapatikassa tantavāye 
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññātake 
vematiko ―pe― Aññātake ñātakasaññī pubbe appavārito gahapatikassa 
tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 
 

9. Ñātake aññātakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātake vematiko āpatti 
dukkaṭassa. Ñātake ñātakasaññī, anāpatti.  
 
 

10. Anāpatti ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena 
mahagghaṃ vāyāpetukāmassa appagghaṃ vāyāpeti, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Mahāpesakārasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 8. ACCEKACĪVARASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro mahāmatto 
pavāsaṃ gacchanto bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesi: “Āgacchantu 
bhadantā, vassāvāsikaṃ dassāmī ”ti. Bhikkhū ‘vassaṃ vutthānaṃ bhagavatā 
vassāvāsikaṃ anuññātan ’ti kukkuccāyantā nāgamaṃsu. Atha kho so 
mahāmatto ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā mayā dūte 
pahite nāgacchissanti? Ahaṃ hi senāya gacchāmi, dujjānaṃ jīvitaṃ, 
dujjānaṃ maraṇan ”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tassa mahāmattassa 
ujjhāyantassa khīyantassa vipācentassa. Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
accekacīvaraṃ paṭiggahetvā nikkhipitun ”ti.  
 

2. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavato anuññātaṃ acceka-
cīvaraṃ paṭiggahetvā nikkhipitun ’ti accekacīvarāni paṭiggahetvā1 cīvara-
kālasamayaṃ atikkāmenti. Tāni cīvarāni cīvaravaṃse bhaṇḍikābaddhāni 
tiṭṭhanti. Addasā2 kho āyasmā ānando senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto tāni 
cīvarāni cīvaravaṃse bhaṇḍikābaddhāni tiṭṭhante,3 disvā4 bhikkhū 
etadavoca:5 “Kassimāni āvuso cīvarāni cīvaravaṃse bhaṇḍikābaddhāni 
tiṭṭhantī ”ti? “Amhākaṃ āvuso accekacīvarānī ’ti. “Kīva ciraṃ panāvuso 
imāni cīvarāni nikkhittānī ”ti? Atha kho te bhikkhū āyasmato ānandassa 
yathānikkhittaṃ ārocesuṃ. Āyasmā ānando ujjhāyati khīyati vipāceti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhū accekacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ 
atikkāmessantī ”ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi.  

                                                   
1 te accekacīvaraṃ paṭiggahetvā - Syā; te accekacīvarāni paṭiggahetvā - PTS. 
2 addasa - Ma.    3 ṭhitāni - Syā.        4 disvāna - Syā.           5 bhikkhū āmantesi - Syā. 
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8. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn 
dặn về y thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân quyến, có sự 
hoài nghi, ―(như trên)― Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân 
quyến, vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và 
đưa ra sự căn dặn về y thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

9. 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.  
 

10. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo dệt (y) có giá trị thấp đối 
với người có ý định dệt (y) có giá trị cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  
 

Dứt điều học quan trọng về thợ dệt. 
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 8. ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẶC BIỆT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần nọ sắp sửa đi xa 
đã phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nhắn rằng): - “Các đại đức hãy đi đến. 
Tôi sẽ dâng y của mùa (an cư) mưa.” Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Y của mùa 
(an cư) mưa đã được đức Thế Tôn cho phép đến các vị đã trải qua mùa (an 
cư) mưa” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi đến. Khi ấy, vị quan đại thần ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các đại đức khi được tôi phái sứ 
giả đến mời lại không đi đến? Bởi vì tôi đi việc quân đội, việc sống khó biết, 
việc chết khó hay.” Các tỳ khưu đã nghe được vị quan đại thần ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép thọ lãnh y đặc biệt rồi 
để riêng.”  
 

2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Y đặc biệt đã được đức Thế 
Tôn cho phép thọ lãnh rồi để riêng.” Các vị ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi 
đã để vượt quá thời hạn về y. Các y ấy được buộc thành đống treo ở sào máng 
y. Đại đức Ānanda trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy các y ấy 
được buộc thành đống treo ở sào máng y, sau khi nhìn thấy đã nói với các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, các y đã được buộc thành đống treo ở sào 
máng y là của vị nào vậy?” - “Này đại đức, là các y đặc biệt của chúng tôi.” - 
“Này các đại đức, vậy các y này đã được để riêng bao lâu rồi?” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại cho đại đức Ānanda về việc (y) đã được để riêng như thế 
nào. Đại đức Ānanda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y?” Sau đó, đại 
đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― 
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3. Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū accekacīvaraṃ paṭiggahetvā 
cīvarakālasamayaṃ atikkāmentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā accekacīvaraṃ 
paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Dasāhānāgataṃ kattikatemāsikapuṇṇamaṃ bhikkhuno paneva 
accekacīvaraṃ uppajjeyya, accekaṃ maññamānena bhikkhunā 
paṭiggahetabbaṃ, paṭiggahetvā yāva cīvarakālasamayaṃ 
nikkhipitabbaṃ. Tato ce uttariṃ nikkhipeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

4. Dasāhānāgatan ’ti dasāhānāgatāya pāvāraṇāya.  
 

Kattikatemāsikapuṇṇaman ’ti pavāraṇā kattikā vuccati.  
 

Accekacīvaraṃ nāma senāya vā gantukāmo hoti, pavāsaṃ vā 
gantukāmo hoti, gilāno vā hoti, gabbhinī vā hoti, assaddhassa vā saddhā 
uppannā hoti, appasannassa vā pasādo uppanno hoti. So ce bhikkhūnaṃ 
santike dūtaṃ pahiṇeyya: “Āgacchantu bhadantā, vassāvāsikaṃ dassāmī ”ti, 
etaṃ accekacīvaraṃ nāma.  
 

Accekaṃ maññamānena bhikkhunā paṭiggahetabbaṃ, 
paṭiggahetvā yāva cīvarakālasamayaṃ nikkhipitabban ’ti saññānaṃ 
katvā nikkhipitabbaṃ, accekacīvaran ’ti.  
 

Cīvarakālasamayo nāma anatthate kaṭhine vassānassa pacchimo 
māso, anatthate kaṭhine pañcamāsā.  
 

Tato ce uttariṃ nikkhipeyyā ’ti anatthate kaṭhine vassānassa 
pacchimaṃ divasaṃ atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.1 Atthate kaṭhine 
kaṭhinuddhāradivasaṃ atikkāmeti, nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante accekacīvaraṃ cīvarakālasamayaṃ 
atikkāmitaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā 
”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 

5. Accekacīvare accekacīvarasaññī cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Accekacīvare vematiko cīvarakālasamayaṃ 
atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Accekacīvare anaccekacīvarasaññī 
cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anadhiṭṭhite 
adhiṭṭhitasaññī ―pe― Avikappite vikappitasaññī, avissajjite vissajjitasaññī, 
anaṭṭhe naṭṭhasaññī, avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññī, adaḍḍhe daḍḍhasaññī, avilutte 
viluttasaññī, cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
  
                                                   
1 nissaggiyaṃ hoti - Syā. 
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3. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại 
để vượt quá thời hạn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ 
dại ấy sau khi thọ lãnh y đặc biệt lại để vượt quá thời hạn về y vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
―nt― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Khi còn mười ngày là đến ngày rằm Kattika của ba tháng,[*] trường 
hợp vị tỳ khưu có y đặc biệt phát sanh, vị tỳ khưu nghĩ rằng là (y) đặc biệt 
rồi nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn về y. 
Nếu để riêng vượt quá hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya.”  
 

4. Khi còn mười ngày là đến: mười ngày là sẽ đến lễ Pavāraṇā.  
 

Ngày rằm Kattika của ba tháng: lễ Pavāraṇā là Kattika được nói 
đến. 
 

Y đặc biệt nghĩa là người có ý định đi vào quân đội, hoặc có ý định đi xa, 
hoặc là bị bệnh, hoặc là mang thai, hoặc là người không có niềm tin đã được 
sanh khởi niềm tin, hoặc là người không mộ đạo đã được sanh khởi lòng mộ 
đạo. Nếu người ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Các đại đức 
hãy đi đến. Tôi sẽ dâng y của mùa (an cư) mưa.” Y này gọi là y đặc biệt.  
 

Vị tỳ khưu nghĩ rằng là (y) đặc biệt rồi nên thọ lãnh, sau khi thọ 
lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn về y: Sau khi ghi nhận rằng: 
“Đây là y đặc biệt.” rồi nên để riêng.  
 

Thời hạn về y nghĩa là khi Kaṭhina không được thành tựu thì một tháng 
cuối của mùa mưa. Khi Kaṭhina được thành tựu thì năm tháng.[*] 
 

Nếu để riêng vượt quá hạn ấy: khi Kaṭhina không được thành tựu, vị 
vượt qua ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm vào nissaggiya. Khi Kaṭhina 
được thành tựu, vị vượt qua ngày hết hiệu lực Kaṭhina thì phạm vào 
nissaggiya, (y ấy) cần 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, y đặc biệt này của tôi đã vượt quá thời hạn về y, giờ cần được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ―nt― hội chúng nên cho lại ―nt― chư 
đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.”  
 

5. Y đặc biệt, nhận biết là y đặc biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Y đặc biệt, có sự hoài nghi, vị để vượt quá thời hạn 
về y thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Y đặc biệt, (lầm) tưởng không phải là 
y đặc biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi 
chưa chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để dùng riêng, 
... Khi chưa chú nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để 
dùng chung, ... Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi 
không bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, 
(lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, 
... Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, vị để vượt quá thời hạn về y 
thì phạm tội nissaggiya pācittiya. 
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6. Nissaggiyaṃ cīvaraṃ anissajitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa. 
Anaccekacīvare accekacīvarasaññī, āpatti dukkaṭassa. Anaccekacīvare 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anaccekacīvare anaccekacīvarasaññī, anāpatti.  
 
 
 

7. Anāpatti antosamayaṃ1 adhiṭṭheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati 
ḍayhati, acchinditvā gaṇhanti,2 vissāsaṃ gaṇhanti,2 ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 
 

Accekacīvarasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 9. SĀSAṄKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhū vutthavassā 
āraññakesu senāsanesu viharanti. Kattikacorakā ‘bhikkhū laddhalābhā ’ti 
paripātenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: 
“Anujānāmi bhikkhave āraññakesu senāsanesu viharantena tiṇṇaṃ 
cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitun ”ti.  
 
 

2. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavatā anuññātaṃ āraññakesu 
senāsanesu viharantena tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare 
nikkhipitun ’ti te3 tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare 
nikkhipitvā atirekachārattaṃ vippavasanti. Tāni cīvarāni nassantipi 
ḍayhantipi vinassantipi undūrehipi khajjanti. Bhikkhū duccolā honti 
lūkhacīvarā. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tumhe āvuso duccolā lūkhacīvarā 
”ti? Atha kho te bhikkhū bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye te bhikkhū 
appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū tiṇṇaṃ 
cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā atirekachārattaṃ 
vippavasissantī ”ti?  
 
 

3. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhū tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare 
nikkhipitvā atirekachārattaṃ vippavasantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā tiṇṇaṃ 
cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipitvā atirekachārattaṃ 
vippavasissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

  

                                                   
1 antosamaye - Ma.   2 gaṇhāti - Syā.      3 ‘te’ iti Machasaṃ na dissati.  
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6. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là y đặc biệt, (lầm) tưởng là y đặc biệt, phạm tội dukkaṭa. Không 
phải là y đặc biệt, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là y đặc 
biệt, nhận biết không phải là y đặc biệt thì vô tội.  
 
 

7. Trong thời hạn (về y), vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để 
dùng chung, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, 
(những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về y đặc biệt. 
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 9. ĐIỀU HỌC VỀ (CHỖ NGỤ) NGUY HIỂM:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã trải qua mùa (an 
cư) mưa sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng. Bọn trộm cướp tháng 
Kattika (nghĩ rằng): “Các tỳ khưu đạt được lợi lộc” nên đã quấy nhiễu. 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, Ta 
cho phép vị sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một y 
nào đó của ba y ở trong xóm nhà.”  
 

 
2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép vị 

sống ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được để lại một y nào đó của ba 
y ở trong xóm nhà” rồi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà và xa lìa 
hơn sáu đêm. Các y ấy bị mất, bị hư hỏng, bị cháy, bị các con chuột gặm 
nhấm. Các tỳ khưu trở nên mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu đã 
nói như vầy: - “Này các đại đức, tại sao các vị lại trở nên mặc vải tàn tạ và y 
phục thô xấu?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa 
hơn sáu đêm?”  
 

 
3. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 

tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong 
xóm nhà lại xa lìa hơn sáu đêm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy sau khi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa 
hơn sáu đêm 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:  
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“Upavassaṃ kho pana kattikapuṇṇamaṃ yāni kho pana tāni 
āraññakāni senāsanāni sāsaṅkasammatāni sappaṭibhayāni, tathārūpesu 
bhikkhu senāsanesu viharanto ākaṅkhamāno tiṇṇaṃ cīvarānaṃ 
aññataraṃ cīvaraṃ antaraghare nikkhipeyya. Siyā ca tassa bhikkhuno 
kocideva paccayo tena cīvarena vippavāsāya, chārattaparamaṃ tena 
bhikkhunā tena cīvarena vippavasitabbaṃ. Tato ce uttariṃ vippavaseyya 
aññatra bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

4. Upavassaṃ kho panā ’ti vutthavassānaṃ.  
 

Kattikapuṇṇaman ’ti kattikacātumāsinī vuccati.  
 

Yāni kho pana tāni araññakāni senāsanānī ’ti ― Āraññakaṃ 
nāma senāsanaṃ pañcadhanusatikaṃ pacchimaṃ.  
 

Sāsaṅkaṃ nāma ārāme ārāmūpacāre corānaṃ niviṭṭhokāso dissati, 
bhuttokāso dissati, ṭhitokāso dissati, nisinnokāso dissati, nipannokāso 
dissati.  
 

Sappaṭibhayaṃ nāma ārāme ārāmūpacāre corehi manussā hatā 
dissanti, viluttā dissanti, ākoṭitā dissanti.  
 

Tathārūpesu bhikkhu senāsanesu viharanto ’ti evarūpesu bhikkhu 
senāsanesu viharanto.  
 

Ākaṅkhamāno ’ti icchamāno.  
 

Tiṇṇaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaran ’ti saṅghāṭiṃ vā 
uttarāsaṅghaṃ vā antaravāsakaṃ vā.  
 

Antaraghare nikkhipeyyā ’ti samantā gocaragāme nikkhipeyya.  
 

Siyā ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo tena cīvarena 
vippavāsāyā ’ti siyā paccayo siyā karaṇīyaṃ.  
 

Chārattaparamaṃ tena bhikkhunā tena cīvarena 
vippavasitabban ’ti chārattaparamatā vippavasitabbaṃ.  
 

Aññatra bhikkhusammutiyā ’ti ṭhapetvā bhikkhusammutiṃ.  
 

Tato ce uttariṃ vippavaseyyā ’ti sattame aruṇuggamane nissaggiyaṃ 
hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana 
bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante cīvaraṃ atirekachārattaṃ 
vippavutthaṃ aññatra bhikkhusammutiyā nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa 
nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī 
”ti.  
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“Khi mùa (an cư) mưa đã qua ngày rằm Kattika, trường hợp có những 
chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng, và vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế, khi 
mong mỏi có thể để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà. Nếu vị tỳ 
khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy, vị tỳ khưu ấy nên xa lìa y 
ấy tối đa là sáu đêm. Nếu xa lìa vượt quá hạn ấy, ngoại trừ có sự đồng ý 
của các tỳ khưu, thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

4. Khi mùa (an cư) mưa đã qua: là mùa mưa đã đuợc trải qua.  
 

Ngày rằm Kattika: ngày rằm Kattika của bốn tháng được đề cập đến.1  
 

Những chỗ trú ngụ ở trong rừng: ― Chỗ trú ngụ ở trong rừng 
nghĩa là cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 500 cây cung.2 
 

Có sự nguy hiểm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được 
thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. 
 

Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị 
đánh đập được thấy. 
 

Vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế: là 
vị tỳ khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như vậy. 
 

Khi mong mỏi: khi ước muốn. 
 

Một y nào đó của ba y: hoặc là y hai lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y 
nội. 
 

Có thể để lại ở trong xóm nhà: có thể để lại ở vùng xung quanh ngôi 
làng là khu vực đi khất thực.  
 

Nếu vị tỳ khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy: nếu có 
lý do, nếu có nguyên nhân. 
 

Vị tỳ khưu ấy nên xa lìa y ấy tối đa là sáu đêm: nên xa lìa nhiều 
nhất là sáu đêm. 
 

Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
tỳ khưu 
 

Nếu xa lìa vượt quá hạn ấy: Khi hừng đông ngày thứ bảy mọc lên thì 
phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần 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, y này của tôi đã bị xa lìa quá sáu đêm, giờ cần được xả bỏ, 
ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tôi xả bỏ y 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.”  

                                                   
1 Theo âm lịch của Việt Nam là rằm tháng 10. 
2 The Buddhist Monastic Code cho biết khoảng cách của 500 cây cung độ chừng 1 km. 
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5. Atirekachāratte atirekasaññī vippavasati aññatra bhikkhusammutiyā, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekachāratte vematiko vippavasati aññatra 
bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekachāratte ūnakasaññī 
vippavasati aññatra bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Apaccuddhaṭe paccuddhaṭasaññī ―pe― Avissajjite vissajjitasaññī, anaṭṭhe 
naṭṭhasaññī, avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññī, adaḍḍhe daḍḍhasaññī, avilutte 
viluttasaññī vippavasati aññatra bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  
 
 

6. Nissaggiyaṃ cīvaraṃ anissajitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa. 
Ūnakachāratte atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakachāratte vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Ūnakachāratte ūnakasaññī, anāpatti.  
 
 

7. Anāpatti chārattaṃ vippavasati, ūnakachārattaṃ vippavasati, 
chārattaṃ vippavasitvā puna gāmasīmaṃ okkamitvā vasitvā pakkamati, 
antochārattaṃ paccuddharati, vissajjeti nassati vinassati ḍayhati, 
acchinditvā gaṇhanti,1 vissāsaṃ gaṇhanti,1 bhikkhusammutiyā, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Sāsaṅkasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ. 
--ooOoo-- 

 
5. 3. 10. PARIṆATASIKKHĀPADAṂ 

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññatarassa 
pūgassa saṅghassa sacīvarabhattaṃ paṭiyattaṃ hoti: “Bhojetvā cīvarena 
acchādessāmā ”ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū yena so pūgo 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā taṃ pūgaṃ etadavocuṃ: “Dethāvuso 
amhākaṃ imāni cīvarānī ”ti. “Na mayaṃ bhante dassāma amhākaṃ 
saṅghassa anuvassaṃ sacīvarabhikkhā paññattā ”ti. “Bahū āvuso saṅghassa 
dāyakā, bahū saṅghassa bhaddā.2 Mayaṃ tumhe nissāya tumhe sampassantā 
idha viharāma. Tumhe ce amhākaṃ na dassatha atha ko carahi amhākaṃ 
dassati? Dethāvuso amhākaṃ imāni cīvarānī ”ti. Atha kho so pūgo 
chabbaggiyehi bhikkhūhi nippīḷiyamāno yathāpaṭiyattaṃ cīvaraṃ 
chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ datvā saṅghaṃ bhattena parivisi. Ye te 
bhikkhū jānanti saṅghassa sacīvarabhattaṃ paṭiyattaṃ, na ca jānanti 
‘chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ dinnan ’ti, te evamāhaṃsu:  
 

2. “Onojethāvuso saṅghassa cīvaran ”ti. “Natthi bhante yathāpaṭiyattaṃ 
cīvaraṃ ayyā chabbaggiyā attano pariṇāmesun ”ti. Ye te bhikkhū appicchā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti:  

                                                   
1 gaṇhāti - Syā.       2 bhattā - Ma, Syā, PTS. 
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5. Khi quá hạn sáu đêm, nhận biết là đã quá hạn, vị xa lìa thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn sáu 
đêm, có sự hoài nghi, vị xa lìa thì phạm tội nissaggiya pācittiya ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi quá hạn sáu đêm, (lầm) tưởng là chưa quá 
hạn, vị xa lìa thì phạm tội nissaggiya pācittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. Khi chưa nguyện xả, (lầm) tưởng là đã nguyện xả, ... Khi chưa phân 
phát, (lầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị mất trộm, (lầm) tưởng là 
đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi 
không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, ... Khi không bị cướp, (lầm) tưởng 
là đã bị cướp, vị xa lìa thì phạm tội nissaggiya pācittiya ngoại trừ có sự đồng 
ý của các tỳ khưu.  
 

6. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkaṭa. 
Khi chưa quá hạn sáu đêm, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội dukkaṭa. 
Khi chưa quá hạn sáu đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa quá 
hạn sáu đêm, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội.  
 

7. Vị xa lìa sáu đêm, vị xa lìa kém sáu đêm, sau khi xa lìa sáu đêm vị ấy đi 
vào lại trong ranh giới của làng cư ngụ rồi ra đi, vị nguyện xả trong đêm thứ 
sáu, vị phân phát, (y) bị mất trộm, (y) bị hư hỏng, (y) bị cháy, (những người 
khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, với sự đồng ý của 
các tỳ khưu, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về (chỗ ngụ) nguy hiểm. 
--ooOoo-- 

 
5. 3. 10. ĐIỀU HỌC VỀ ‘ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH’:  

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, trong thành Sāvatthī có bữa trai 
phạn có dâng y đến hội chúng của phường hội nọ được chuẩn bị (thông báo 
rằng): “Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục sư đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy 
điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho chúng tôi.” - “Thưa các 
ngài, chúng tôi sẽ không dâng, bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng 
năm của chúng tôi đã được thông báo.” - “Này các đạo hữu, hội chúng có 
nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. Chúng tôi sống ở đây nương nhờ 
vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến chúng tôi, 
giờ còn ai sẽ bố thí cho chúng tôi? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho 
chúng tôi.” Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm Lục Sư ép buộc phường hội 
ấy đã dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi dâng 
vật thực đến hội chúng. Những vị tỳ khưu nào biết được bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng đã được chuẩn bị mà không biết được là: ‘(Y) đã được 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư,’ những vị ấy đã nói như vầy:  
 

2. - “Này các đạo hữu, hãy dâng y đến hội chúng.” - “Thưa các ngài, không 
có y như đã chuẩn bị, các ngài đại đức nhóm Lục Sư đã thuyết phục dâng cho 
bản thân.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng:  
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“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ 
pariṇataṃ attano pariṇāmessantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave jānaṃ saṅghikaṃ 
lābhaṃ pariṇataṃ attano pariṇāmethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā jānaṃ saṅghikaṃ 
lābhaṃ pariṇataṃ attano pariṇāmessatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ attano 
pariṇāmeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo sādiso ―pe―  
 
 

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

Jānanti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.  
 
 

Saṅghikaṃ nāma saṅghassa dinnaṃ hoti pariccattaṃ.  
 
 

Lābho nāma cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā, 
antamaso cuṇṇapiṇḍopi dantakaṭṭhampi dasikasuttampi.  
 
 

Pariṇataṃ nāma ‘dassāma karissāmā ’ti vācā bhinnā hoti.  
 
 

4. Attano pariṇāmeti, payoge dukkaṭaṃ, parilābhena nissaggiyaṃ hoti, 
nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana 
bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ 
pariṇataṃ attano pariṇāmitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajāmī 
”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 
 

5. Pariṇate pariṇatasaññī attano pariṇāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Pariṇate vematiko attano pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Pariṇate 
apariṇatasaññī attano pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Saṅghassa pariṇataṃ 
aññasaṅghassa vā cetiyassa vā pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Cetiyassa 
pariṇataṃ aññacetiyassa vā saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā 
pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. Puggalassa pariṇataṃ aññassa puggalassa vā 
saṅghassa vā gaṇassa vā cetiyassa vā pariṇāmeti, āpatti dukkaṭassa. 
Apariṇate pariṇatasaññī, āpatti dukkaṭassa. Apariṇate vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Apariṇate apariṇatasaññī anāpatti.  
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- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là 
dâng đến hội chúng lại thuyết phục dâng cho bản thân?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng vẫn thuyết 
phục dâng cho bản thân, 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 dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng lại thuyết 
phục dâng cho bản thân 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 dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội 
chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân 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. 
Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác nói cho vị ấy, hoặc 

người ấy nói. 
(Dâng đến) hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn 

cho hội chúng. 
Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 

thuốc men chữa bệnh ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. 
Đã được khẳng định là dâng đến nghĩa là lời nói đã được phát ra 

rằng: “Chúng tôi sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.” 
 

4. Vị thuyết phục dâng cho bản thân, trong khi tiến hành thì phạm tội 
dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả bỏ 
đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên 
được xả bỏ như vầy ―nt― “Bạch các ngài, vật này của tôi đã được thuyết 
phục dâng cho bản thân dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến 
hội chúng, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ―nt― hội 
chúng nên cho lại ―nt― chư đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.”  
 

5. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị thuyết 
phục dâng cho bản thân thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi đã được 
khẳng định, có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho bản thân thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi đã được khẳng định, (lầm) tưởng là chưa được khẳng định, vị 
thuyết phục dâng cho bản thân thì vô tội. Khi đã được khẳng định là dâng 
đến hội chúng, vị thuyết phục dâng đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì 
phạm tội dukkaṭa. Khi đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết 
phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân thì 
phạm tội dukkaṭa. Khi đã được khẳng định là dâng cho cá nhân, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc bảo tháp thì 
phạm tội dukkaṭa. Khi chưa được khẳng định, (lầm) tưởng là đã được khẳng 
định, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkaṭa. Khi chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định 
thì vô tội.  
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6. Anāpatti ‘kattha demā ’ti pucchiyamāno ‘yattha tumhākaṃ 
deyyadhammo paribhogaṃ vā labheyya paṭisaṅkhāraṃ vā labheyya 
ciraṭṭhitiko vā assa, yattha vā pana tumhākaṃ cittaṃ pasīdati tattha dethā ’ti 
bhaṇati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Pariṇatasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
Pattavaggo tatiyo. 

--ooOoo-- 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

 Dve ca pattāni bhesajjaṃ vassikādānapañcamaṃ,  
 sāmaṃ vāyāpanacceko sāsaṅkaṃ saṅghikena cā ”ti.  

 
--ooOoo--  

 
 

Uddiṭṭhā kho āyasmanto tiṃsanissaggiyā pācittiyā dhammā. 
Tatthāyasmante pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi 
kaccittha parisuddhā? Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

 [Atirekekarattañca akālaporāṇadhovanaṃ,  
 paṭiggahañca tañceva viññatti ca tatuttari,  
 dve appavāritā ceva tikkhattuṃ codanāya cā ”ti.  
 
 Missakaṃ suddhakañceva tulañca anuvassakaṃ,  
 purāṇasanthatañceva lomānaṃ haraṇena ca,  
 dhovanaṃ rūpiyañceva dve ca nānappakārakā ”ti.  
 
 Atirekañca pattañca ūnena bandhanena ca,  
 bhesajjaṃ sāṭakañceva kupitena acchindanaṃ.  
 Dve tantavāyā ceva accekacīvarena ca,  
 chārattaṃ vippavāsena attano pariṇāmanā ”ti].1 
 

Tiṃsakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

PĀRĀJIKAPĀḶI NIṬṬHITĀ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 Imā atirekagāthāyo sīhala potthakesu yeva dissante. 
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6. Khi được hỏi rằng: “Chúng tôi dâng nơi nào?” vị nói rằng: “Nơi nào mà 
pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm vật 
sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị hoan hỷ thì 
hãy dâng nơi đó,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về ‘đã được khẳng định.’ 
Phẩm Bình Bát là thứ ba. 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

Hai điều về bình bát, dược phẩm, thuộc mùa mưa, việc lấy lại (y) là thứ 
năm. Tự mình, việc bảo dệt, (y) đặc biệt, sự nguy hiểm, và thuộc về hội 
chúng. 

--ooOoo-- 
 

Bạch chư đại đức, ba mươi điều nissaggiya pācittiya đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im 
lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
 

[(Y) phụ trội, chỉ một đêm, (y) ngoài hạn kỳ, việc giặt y cũ, và việc nhận 
lãnh ấy nữa, việc yêu cầu, và vượt quá số y ấy, luôn cả hai điều về chưa được 
thỉnh cầu, và về việc nhắc nhở đến lần thứ ba.  
 

Được trộn lẫn, luôn cả thuần (màu đen), có cân lượng, và hàng năm, tấm 
trải lót cũ, và việc mang đi các lông cừu, việc giặt (lông cừu), luôn cả vàng 
bạc, và hai việc (trao đổi với mua bán) dưới nhiều hình thức.  
 

Bình bát phụ trội, và chưa đủ (năm) miếng vá, dược phẩm, vải choàng 
(tắm mưa), việc giật lại (y) vì bị nổi giận, hai điều về thợ dệt, và với y đặc 
biệt, với việc xa lìa sáu đêm, và sự thuyết phục dâng cho bản thân.”]1 

 
 

Dứt ba mươi điều.  
 

DỨT BỘ PĀRĀJIKAPĀḶI. 
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 Những câu kệ phụ trội này chỉ được thấy ở Tạng Tích Lan.  




