
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VINAYAPIṬAKE  
 
 

PĀRĀJIKAPĀḶI 
 
 
 
 

BHIKKHUVIBHAṄGO 
 

PAṬHAMO BHĀGO 
 
 
 

& 
 
 
 

TẠNG LUẬT 
 
 

BỘ PĀRĀJIKA 
 
 
 
 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
 

TẬP MỘT 
 
 
 



 

 
 

498

 
 
 

5. NISSAGGIYAKAṆḌO 
 

Ime kho panāyasmanto tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā uddesaṃ 
āgacchanti.  
 

5. 1. CĪVARAVAGGO 
 

5. 1. 1. PAṬHAMA KAṬHINASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati gotamake cetiye. 
Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ ticīvaraṃ anuññātaṃ hoti. 
Chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā ticīvaraṃ anuññātan ’ti aññeneva 
ticīvarena gāmaṃ pavisanti, aññena1 ticīvarena ārāme acchanti, aññena1 
ticīvarena nahānaṃ otaranti. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū atirekacīvaraṃ 
dhāressantī ”ti? Atha kho te bhikkhū2 bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave atirekacīvaraṃ dhārethā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā atirekacīvaraṃ dhāressatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu atirekacīvaraṃ dhāreyya nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

[Mūlapaññatti]  
 

2. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa atirekacīvaraṃ 
uppannaṃ hoti. Āyasmā ca ānando taṃ cīvaraṃ āyasmato sāriputtassa 
dātukāmo hoti. Āyasmā ca sāriputto sākete viharati. Atha kho āyasmato 
ānandassa etadahosi: “‘Bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ na 
atirekacīvaraṃ dhāretabban ’ti. Idañca me atirekacīvaraṃ uppannaṃ, 
ahañcimaṃ cīvaraṃ āyasmato sāriputtassa dātukāmo, āyasmā ca sāriputto 
sākete viharati, kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Atha kho āyasmā 
ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. “Kīva ciraṃ panānanda sāriputto 
āgacchissatī ”ti? “Navamaṃ vā bhagavā divasaṃ dasamaṃ cā ”ti. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ 
dhāretuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

                                                   
1 aññeneva - Syā.  
2 chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā - Machasam adhikaṃ. 
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5. CHƯƠNG NISSAGGIYA: 
 

Bạch chư đại đức, ba mươi điều nissaggiya pācittiya này được đưa ra đọc 
tụng. 
 

5. 1. PHẨM Y:  
 

5. 1. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KAṬHINA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, ở tháp thờ 
Gotamaka. Vào lúc bấy giờ, ba y đã được đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Ba y đã được đức Thế Tôn cho 
phép” nên đi vào làng với ba y nọ, mặc ở trong tu viện với ba y khác, và đi 
xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng 
y phụ trội?” 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 sử dụng y phụ trội, 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 sử dụng y phụ trội 
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 sử dụng y phụ trội thì phạm tội nissaggiya pācittiya.”  
 

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

[Sự quy định căn bản] 
 

2. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến đại đức Ānanda. Đại đức 
Ānanda có ý định dâng y ấy đến đại đức Sāriputta. Và đại đức Sāriputta cư 
ngụ ở Sāketa. Khi ấy, đại đức Ānanda đã khởi ý điều này: “Điều học đã được 
đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được sử dụng y phụ trội’ và y phụ trội này 
đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý định dâng y này đến đại đức Sāriputta 
mà đại đức Sāriputta cư ngụ ở Sāketa; vậy ta nên thực hành như thế nào?” 
Sau đó, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ānanda, 
bao lâu nữa Sāriputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, ngày thứ chín hoặc 
ngày thứ mười.” 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 cất giữ1 
y phụ trội tối đa mười ngày. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:  

                                                   
1 Động từ dhāreti có nghĩa chính là “mang, mặc, v.v...” nhưng để phù hợp với ngữ cảnh từ 
dịch Việt đã được biến đổi ít nhiều như là “cất giữ, sử dụng, v.v...”  
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“Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine dasāhaparamaṃ 
atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ. Taṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyan 
”ti.  

[Dutiyapaññatti] 
 

3. Niṭṭhitacīvarasmin ’ti bhikkhuno cīvaraṃ kataṃ vā hoti naṭṭhaṃ vā 
vinaṭṭhaṃ vā daḍḍhaṃ vā cīvarāsā vā upacchinnā.  
 

Ubbhatasmiṃ kaṭhine ’ti aṭṭhannaṃ mātikānaṃ aññatarāya mātikāya 
ubbhataṃ hoti, saṅghena vā antarā ubbhataṃ hoti.  
 

Dasāhaparaman ’ti dasāhaparamatā1 dhāretabbaṃ.  
 

Atirekacīvaraṃ nāma anadhiṭṭhitaṃ avikappitaṃ.  
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-
pacchimaṃ.  
 

Taṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ hotī ’ti2 ekādase aruṇuggamane 
nissaggiyaṃ hoti, nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ:3 Tena bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
“Idaṃ me bhante cīvaraṃ dasāhātikkantaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa 
nissajāmī ”ti.3 Nissajitvā3 āpatti desetabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
āpatti paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhacīvaraṃ dātabbaṃ:  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ cīvaraṃ itthannāmassa bhikkhuno 
nissaggiyaṃ saṅghassa nissaṭṭhaṃ. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
imaṃ cīvaraṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyyā ”ti.  
 

4. Tena bhikkhunā sambahule bhikkhū upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassu vacanīyā: “Idamme bhante cīvaraṃ 
dasāhātikkantaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ āyasmantānaṃ nissajāmī ”ti. 
Nissajitvā āpatti desetabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena āpatti 
paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhacīvaraṃ dātabbaṃ.  
 

“Suṇantu me āyasmantā. Idaṃ cīvaraṃ itthannāmassa bhikkhuno 
nissaggiyaṃ āyasmantānaṃ nissaṭṭhaṃ. Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, 
āyasmantā imaṃ cīvaraṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyyun ”ti.  
 

5. Tena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅghaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa 
vacanīyo: “Idaṃ me āvuso cīvaraṃ dasāhātikkantaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ 
āyasmato nissajāmī ”ti. Nissajitvā āpatti desetabbā. Tena bhikkhunā āpatti 
paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhacīvaraṃ dātabbaṃ: “Imaṃ cīvaraṃ āyasmato 
dammī ”ti.  
                                                   
1 dasāhaparamatāya - Sī. likhita. 
2 ‘hotī ti’ idaṃ padaṃ potthakesu atthi, sikkhāpade pana natthi. 
3 nissajjitabbaṃ, nissajjāmī ti, nissajitvā - Ma, Syā, PTS sabbattha dissati.  
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“Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Kaṭhina đã 
hết hiệu lực, y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày. Vượt quá hạn ấy thì 
(y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”[*]  

[Sự quy định lần hai] 
 

3. Khi vấn đề y đã được dứt điểm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 
 

Khi Kaṭhina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề,[*] hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng.1 
 

Tối đa mười ngày: là được cất giữ nhiều nhất là mười ngày. 
 

Y phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú 
nguyện để dùng chung.  
 

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

Vượt quá hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông ngày 
thứ mười một 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: 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, y này của tôi đã quá hạn mười ngày cần được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ (y) 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, và y đã xả bỏ nên 
được cho lại:  
 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đến hội 
chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại y 
này đến vị tỳ khưu tên (như vầy).”  
 

4. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, 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, y này của tôi đã quá hạn mười ngày cần 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối 
tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực, và y đã 
xả bỏ nên được cho lại:  
 

“Xin chư đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên (như 
vầy) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ 
khưu tên (như vầy).”  
 

5. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch đại đức, y này của 
tôi đã quá hạn mười ngày cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức.” 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy và y 
đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại đại đức y này.”  

                                                   
1 Hội chúng thực hiện hành sự thâu hồi khiến Kaṭhina hết hiệu lực (ND). 
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6. Dasāhātikkante atikkantasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Dasāhātikkante vematiko, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Dasāhātikkante 
anatikkantasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anadhiṭṭhite adhiṭṭhitasaññī, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avikappite vikappitasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Avissajjite vissajjitasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anaṭṭhe naṭṭhasaññī, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Adaḍḍhe daḍḍhasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avilutte viluttasaññī, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Nissaggiyaṃ cīvaraṃ anissajitvā paribhuñjati, 
āpatti dukkaṭassa. Dasāhānatikkante atikkantasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Dasāhānatikkante vematiko, āpatti dukkaṭassa. Dasāhānatikkante 
anatikkantasaññī, anāpatti.  
 
 

7. Anāpatti antodasāhaṃ adhiṭṭheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati 
ḍayhati acchinditvā gaṇhanti,1 vissāsaṃ gaṇhanti,1 ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 
 

8. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nissaṭṭhacīvaraṃ na 
denti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave nissaṭṭhacīvaraṃ na 
dātabbaṃ. Yo na dadeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

Paṭhamakaṭhinasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
5. 1. 2. DUTIYA KAṬHINASIKKHĀPADAṂ 2 

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhūnaṃ 
hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamanti. 
Tāni cīvarāni ciraṃ nikkhittāni kaṇṇakitāni honti. Tāni3 bhikkhū otāpenti. 
Addasā kho āyasmā ānando senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto te bhikkhū tāni 
cīvarāni otāpente. Disvāna yena te bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
te bhikkhū etadavoca: “Kassimāni āvuso cīvarāni kaṇṇakitānī ”ti? Atha kho 
te bhikkhū āyasmato ānandassa etamatthaṃ ārocesuṃ. Āyasmā ānando 
ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū bhikkhūnaṃ hatthe 
cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamissantī ”ti? 
Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhū bhikkhūnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena 
janapadacārikaṃ pakkamantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā bhikkhūnaṃ hatthe 
cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamissanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

                                                   
1 gaṇhāti - Syā.          
2 uddosita sikkhāpadaṃ - Sīmu; udosīta sikkhāpadaṃ - Ma.      3 tāni cīvarāni - Syā. 
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6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng 
là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi 
chưa được chú nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã được chú nguyện để 
dùng chung, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi chưa được phân phát, (lầm) 
tưởng là đã được phân phát, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi 
không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkaṭa. Khi chưa quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkaṭa. Khi chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Khi chưa quá hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội.  

7. Trong thời hạn mười ngày, 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 do sự thân thiết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không cho lại y đã được xả 
bỏ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên 
không cho lại y đã được xả bỏ; vị nào không cho lại thì phạm tội dukkaṭa.” 
 

Dứt điều học thứ nhất về kaṭhina. 
--ooOoo-- 

 
5. 1. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KAṬHINA:  

 
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 sau khi đã trao y tận 
tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y (y vai 
trái).[*] Các y ấy được để lại lâu ngày trở nên mốc meo. Các tỳ khưu đem phơi 
nắng các y ấy. Đại đức Ānanda trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã 
nhìn thấy các tỳ khưu ấy đang phơi nắng các y ấy, sau khi nhìn thấy đã đi đến 
gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, các y bị mốc meo này là của vị nào vậy?” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho đại đức Ānanda. Đại đức Ānanda phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ 
khưu lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y?” Sau đó, đại đức 
Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y 
nội và thượng 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 trao y tận tay các tỳ khưu, lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và 
thượng y 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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“Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine ekarattampi ce 
bhikkhu ticīvarena vippavaseyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūla paññatti]  

 
2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosambiyaṃ gilāno hoti. 

Ñātakā tassa bhikkhuno santike dūtaṃ pāhesuṃ: “Āgacchatu bhadanto 
mayaṃ upaṭṭhahissāmā ”ti. Bhikkhūpi evamāhaṃsu: “Gacchāvuso ñātakā 
taṃ upaṭṭhahissantī ”ti. So evamāha: “‘Bhagavatāvuso sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ na ticīvarena vippavasitabban ’ti. Ahañcamhi gilāno, na sakkomi 
ticīvaraṃ ādāya pakkamituṃ, nāhaṃ gamissāmī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 

3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave gilānassa 
bhikkhuno ticīvarena avippavāsasammutiṃ1 dātuṃ. Evañca pana bhikkhave 
dātabbā: Tena gilānena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: “Ahaṃ bhante gilāno na 
sakkomi ticīvaraṃ ādāya pakkamituṃ, sohaṃ bhante saṅghaṃ ticīvarena 
avippavāsasammutiṃ yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo. 
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 
ticīvaraṃ ādāya pakkamituṃ. So saṅghaṃ ticīvarena avippavāsasammutiṃ 
yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno 
ticīvarena avippavāsasammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.  

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 
ticīvaraṃ ādāya pakkamituṃ. So saṅghaṃ ticīvarena avippavāsasammutiṃ 
yācati. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno ticīvarena avippavāsasammutiṃ 
deti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno ticīvarena 
avippavāsasammutiyā dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  

Dinnā saṅghena itthannāmassa bhikkhuno ticīvarena avippavāsa-
sammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine ekarattampi ce 
bhikkhu ticīvarena vippavaseyya aññatra bhikkhusammutiyā, 
nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

[Dutiyapaññatti]  
 

4. Niṭṭhitacīvarasmin ’ti bhikkhuno cīvaraṃ kataṃ vā hoti naṭṭhaṃ vā 
vinaṭṭhaṃ vā daḍḍhaṃ vā cīvarāsā vā upacchinnā.  

                                                   
1 avippavāsasammatiṃ - Syā. Evaṃ uparipi.  
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“Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Kaṭhina đã 
hết hiệu lực, nếu vị tỳ khưu xa lìa (một trong) ba y dầu chỉ một đêm thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
[Sự quy định căn bản] 

 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở thành Kosambī bị bệnh. Các thân 
quyến đã phái người đưa tin đến gặp vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Ngài đại đức 
hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ.” Các tỳ khưu cũng đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi. Các thân quyến sẽ hộ độ đại đức.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: ‘Không được xa lìa 
ba y;’ và tôi thì bị bệnh nên không thể mang theo ba y mà ra đi được. Tôi sẽ 
không đi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

3. 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 ban cho sự đồng ý 
về việc không phạm tội vì xa lìa ba y đối với tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh 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 bị bệnh không 
thể mang theo ba y mà ra đi được. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y.’ Nên được thỉnh cầu 
lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực:  

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được. Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về việc không 
phạm tội vì xa lìa ba y đến vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được. Vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y. Hội chúng ban cho 
sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y đến vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về việc không phạm tội vì 
xa lìa ba y đến vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

Sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y đã được hội chúng ban 
cho vị tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Kaṭhina đã 
hết hiệu lực, nếu vị tỳ khưu xa lìa (một trong) ba y dầu chỉ một đêm thì (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya, ngoại trừ có sự đồng ý 
của các tỳ khưu.”  

[Sự quy định lần hai] 
 

4. Khi vấn đề y đã được dứt điểm: Y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là 
niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ. 
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Ubbhatasmiṃ kaṭhine ’ti aṭṭhannaṃ mātikānaṃ aññatarāya mātikāya 
ubbhataṃ hoti. Saṅghena vā antarā ubbhataṃ hoti.  
 

Ekarattampi ce bhikkhu ticīvarena vippavaseyyā ’ti saṅghāṭiyā vā 
uttarāsaṅgena vā antaravāsakena vā.1  
 

Aññatra bhikkhusammutiyā ’ti ṭhapetvā bhikkhusammutiṃ.  
 

Nissaggiyaṃ hotī ’ti saha aruṇuggamanena2 nissaggiyaṃ hoti, 
nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana 
bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme bhante cīvaraṃ3 rattiṃ 
vippavutthaṃ4 aññatra bhikkhusammutiyā nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa 
nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī 
”ti.  
 

5. Gāmo ekūpacāro nānūpacāro, nivesanaṃ ekūpacāraṃ nānūpacāraṃ, 
uddosito5 ekūpacāro nānūpacāro, aṭṭo ekūpacāro nānūpacāro, mālo 
ekūpacāro nānūpacāro, pāsādo ekūpacāro nānūpacāro, hammiyaṃ 
ekūpacāraṃ nānūpacāraṃ, nāvā ekūpacārā nānūpacārā, sattho ekūpacāro 
nānūpacāro, khettaṃ ekūpacāraṃ nānūpacāraṃ, dhaññakaraṇaṃ 
ekūpacāraṃ nānūpacāraṃ, ārāmo ekūpacāro nānūpacāro, vihāro ekūpacāro 
nānūpacāro, rukkhamūlaṃ ekūpacāraṃ nānūpacāraṃ, ajjhokāso ekūpacāro 
nānūpacāro.  
 

6. Gāmo ekūpacāro nāma ekakulassa gāmo hoti parikkhitto ca, antogāme 
cīvaraṃ nikkhipitvā antogāme vatthabbaṃ. Aparikkhitto hoti, yasmiṃ ghare 
cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti tasmiṃ ghare vatthabbaṃ hatthapāsā vā na 
vijahitabbaṃ.  
 

7. Nānākulassa gāmo hoti parikkhitto ca, yasmiṃ ghare cīvaraṃ 
nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ ghare vatthabbaṃ sabhāye vā dvāramūle vā 
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Sabhāyaṃ gacchantena hatthapāse cīvaraṃ 
nikkhipitvā sabhāye vā vatthabbaṃ dvāramūle vā, hatthapāsā vā na 
vijahitabbaṃ. Sabhāye cīvaraṃ nikkhipitvā sabhāye vā vatthabbaṃ 
dvāramūle vā, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Aparikkhitto hoti, yasmiṃ 
ghare cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ ghare vatthabbaṃ, hatthapāsā vā na 
vijahitabbaṃ.  
 

8. Ekakulassa nivesanaṃ hoti parikkhittañca nānāgabbhā nānāovarakā, 
antonivesane cīvaraṃ nikkhipitvā antonivesane vatthabbaṃ. Aparikkhittaṃ 
hoti, yasmiṃ gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ, 
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.  
 

9. Nānākulassa nivesanaṃ hoti parikkhittañca nānāgabbhā nānāovarakā, 
yasmiṃ gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ 
dvāramūle vā, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Aparikkhittaṃ hoti, yasmiṃ 
gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ, hatthapāsā vā 
na vijahitabbaṃ.  
                                                   
1 ekarattampi ce vippavutthaṃ hoti - Syā adhikaṃ.   3 ticīvaraṃ - PTS.  
2 aruṇuggamanā - Ma, PTS.     4 rattivippavutthaṃ - Ma, Syā.  5 udosito - Ma. 
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Khi Kaṭhina đã hết hiệu lực: là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào 
trong tám tiêu đề, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 
 

Nếu vị tỳ khưu xa lìa ba y dầu chỉ một đêm: Nếu đã xa lìa hoặc là y 
hai lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y nội dầu chỉ một đêm. 
 

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

Thì (y ấy) nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông 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: ―nt― “Bạch các ngài, 
y này của tôi đã xa lìa qua đêm giờ cần được xả bỏ, ngoại trừ có sự đồng ý 
của các tỳ khưu. 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. Làng một địa hạt, nhiều địa hạt; gia trang một địa hạt, nhiều địa hạt; 
trang trại một địa hạt, nhiều địa hạt; nhà mái nhọn một địa hạt, nhiều địa 
hạt; tòa nhà vuông một địa hạt, nhiều địa hạt; tòa nhà lớn một địa hạt, nhiều 
địa hạt; tòa nhà dài một địa hạt, nhiều địa hạt; chiếc thuyền một địa hạt, 
nhiều địa hạt; đoàn xe một địa hạt, nhiều địa hạt; cánh đồng một địa hạt, 
nhiều địa hạt; ruộng lúa một địa hạt, nhiều địa hạt; khu vườn một địa hạt, 
nhiều địa hạt; trú xá một địa hạt, nhiều địa hạt; gốc cây một địa hạt, nhiều 
địa hạt; khoảng không gian một địa hạt, nhiều địa hạt.  
 

6. Làng một địa hạt nghĩa là làng thuộc về một gia đình và được rào lại, 
sau khi đã để y ở trong làng thì nên hiện diện trong làng. (Nếu) không được 
rào lại, y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó, hoặc là không 
nên rời khỏi tầm tay.[*] 
 

7. Làng thuộc về nhiều gia đình và được rào lại, y đã được để ở tại nhà 
nào thì nên hiện diện tại nhà đó: ở trong phòng hội họp, hoặc ở nơi ngưỡng 
cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Khi đi đến phòng hội họp, sau khi 
đã để y ở trong tầm tay thì nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi 
ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Sau khi đã để y ở trong 
phòng hội họp, nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở 
tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 
 

8. Gia trang thuộc về một gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Sau khi đã để y ở trong gia trang thì nên hiện diện trong 
gia trang. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì 
nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  
 

9. Gia trang thuộc về nhiều gia đình là được rào lại và có nhiều căn 
phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện 
diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  
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10. Ekakulassa uddosito hoti parikkhitto ca nānāgabbho nānāovarakā, 
antouddosite cīvaraṃ nikkhipitvā antouddosite vatthabbaṃ. Aparikkhitto 
hoti, yasmiṃ gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ, 
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.  
 

11. Nānākulassa uddosito hoti parikkhitto ca nānāgabbhā nānāovarakā, 
yasmiṃ gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ 
dvāramūle vā, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Aparikkhitto hoti, yasmiṃ 
gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ, hatthapāsā vā 
na vijahitabbaṃ.  
 

12. Ekakulassa aṭṭo hoti, antoaṭṭe cīvaraṃ nikkhipitvā antoaṭṭe 
vatthabbaṃ. Nānākulassa aṭṭo hoti nānāgabbhā nānāovarakā, yasmiṃ 
gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ dvāramūle vā, 
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.  
 

13. Ekakulassa mālo hoti, antomāle cīvaraṃ nikkhipitvā antomāle 
vatthabbaṃ. Nānākulassa mālo hoti nānāgabbhā nānāovarakā, yasmiṃ 
gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ dvāramūle vā, 
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.  
 

14. Ekakulassa pāsādo hoti, antopāsāde cīvaraṃ nikkhipitvā antopāsāde 
vatthabbaṃ. Nānākulassa pāsādo hoti nānāgabbhā nānāovarakā, yasmiṃ 
gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe vatthabbaṃ dvāramūle vā, 
hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.  
 

15. Ekakulassa hammiyaṃ hoti, antohammiye cīvaraṃ nikkhipitvā 
antohammiye vatthabbaṃ. Nānākulassa hammiyaṃ hoti nānāgabbhā 
nānāovarakā, yasmiṃ gabbhe cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ gabbhe 
vatthabbaṃ dvāramūle vā, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.  
 

16. Ekakulassa nāvā hoti antonāvāya cīvaraṃ nikkhipitvā antonāvāya 
vatthabbaṃ. Nānākulassa nāvā hoti nānāgabbhā nānāovarakā, yasmiṃ 
ovarake cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ ovarake vatthabbaṃ, hatthapāsā 
vā na vijahitabbaṃ.  
 

17. Ekakulassa sattho hoti, satthe cīvaraṃ nikkhipitvā purato vā pacchato 
vā sattabbhantarā na vijahitabbā. Passato abbhantaraṃ na vijahitabbaṃ. 
Nānākulassa sattho hoti, satthe cīvaraṃ nikkhipitvā hatthapāsā na 
vijahitabbaṃ.  
 

18. Ekakulassa khettaṃ hoti parikkhittañca, antokhette cīvaraṃ 
nikkhipitvā antokhette vatthabbaṃ. Aparikkhittaṃ hoti, hatthapāsā na 
vijahitabbaṃ. Nānākulassa khettaṃ hoti parikkhittañca, antokhette cīvaraṃ 
nikkhipitvā dvāramūle vā vatthabbaṃ, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. 
Aparikkhittaṃ hoti, hatthapāsā na vijahitabbaṃ.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1   Điều nissaggiya thứ nhì về Kaṭhina - 2 
 

 
 

509

10. Trang trại thuộc về một gia đình và được rào lại, có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Sau khi đã để y ở trong trang trại thì nên hiện diện trong 
trang trại. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì 
nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  
 

11. Trang trại thuộc về nhiều gia đình và được rào lại, có nhiều căn 
phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện 
diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  
 

12. Nhà mái nhọn thuộc về một gia đình: Sau khi đã để y ở trong nhà mái 
nhọn thì nên hiện diện trong nhà mái nhọn. Nhà mái nhọn thuộc về nhiều 
gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn 
phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  
 

13. Tòa nhà vuông thuộc về một gia đình: Sau khi đã để y ở trong tòa nhà 
vuông thì nên hiện diện trong tòa nhà vuông. Tòa nhà vuông thuộc về nhiều 
gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn 
phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  
 

14. Tòa nhà lớn thuộc về một gia đình: Sau khi đã để y ở trong tòa nhà 
lớn thì nên hiện diện trong tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn thuộc về nhiều gia đình 
là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay.  
 

15. Tòa nhà dài thuộc về một gia đình: Sau khi đã để y ở trong khu nhà 
dài thì nên hiện diện trong khu nhà dài. Tòa nhà dài thuộc về nhiều gia đình 
là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào 
thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay.  
 

16. Chiếc thuyền thuộc về một gia đình: Sau khi đã để y ở trong chiếc 
thuyền thì nên hiện diện trong chiếc thuyền. Chiếc thuyền thuộc về nhiều gia 
đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong hậu 
phòng nào thì nên hiện diện trong hậu phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  
 

17. Đoàn xe thuộc về một gia đình: Sau khi đã để y ở trong đoàn xe thì 
không nên rời xa phía trước hoặc phía sau quá bảy abbhantara,[*] không nên 
xa rời phía bên hông quá một abbhantara. Đoàn xe thuộc về nhiều gia đình: 
Sau khi đã để y ở trong đoàn xe thì không nên rời xa khỏi tầm tay.  
 

18. Cánh đồng thuộc về một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở 
bên trong cánh đồng thì nên hiện diện bên trong cánh đồng. (Nếu) không 
được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Cánh đồng thuộc về nhiều gia 
đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong cánh đồng thì nên hiện diện 
bên trong cánh đồng hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm 
tay. (Nếu) không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 
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19. Ekakulassa dhaññakaraṇaṃ hoti parikkhittañca, antodhaññakaraṇe 
cīvaraṃ nikkhipitvā antodhaññakaraṇe vatthabbaṃ. Aparikkhittaṃ hoti, 
hatthapāsā na vijahitabbaṃ. Nānākulassa dhaññakaraṇaṃ hoti 
parikkhittañca, antodhaññakaraṇe cīvaraṃ nikkhipitvā dvāramūle vā 
vatthabbaṃ, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Aparikkhittaṃ hoti, hatthāpāsā 
na vijahitabbaṃ.  
 

20. Ekakulassa ārāmo hoti parikkhitto ca, antoārāme cīvaraṃ nikkhipitvā 
antoārāme vatthabbaṃ. Aparikkhitto hoti, hatthapāsā na vijahitabbaṃ. 
Nānākulassa ārāmo hoti parikkhitto ca, antoārāme cīvaraṃ nikkhipitvā 
dvāramūle vā vatthabbaṃ, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. Aparikkhitto hoti, 
hatthāpāsā na vijahitabbaṃ.  
 

21. Ekakulassa vihāro hoti parikkhitto ca, antovihāre cīvaraṃ nikkhipitvā 
antovihāre vatthabbaṃ. Aparikkhitto hoti, yasmiṃ vihāre cīvaraṃ 
nikkhittaṃ hoti, tasmiṃ vihāre vatthabbaṃ, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ. 
Nānākulassa vihāro hoti parikkhitto ca, yasmiṃ vihāre cīvaraṃ nikkhittaṃ 
hoti, tasmiṃ vihāre vatthabbaṃ dvāramūle vā, hatthapāsā vā na 
vijahitabbaṃ. Aparikkhitto hoti, yasmiṃ vihāre cīvaraṃ nikkhittaṃ hoti, 
tasmiṃ vihāre vatthabbaṃ, hatthapāsā vā na vijahitabbaṃ.  
 

22. Ekakulassa rukkhamūlaṃ hoti yaṃ majjhantike kāle samantā chāyā 
pharati, antochāyāya cīvaraṃ nikkhipitvā antochāyāya vatthabbaṃ. 
Nānākulassa rukkhamūlaṃ hoti, hatthapāsā na vijahitabbaṃ.  
 

23. Ajjhokāso ekūpacāro nāma agāmake araññe samantā sattabbhantarā 
ekūpacāro, tato paraṃ nānūpacāro.  
 

24. Vippavutthe vippavutthasaññī aññatra bhikkhusammutiyā, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Vippavutthe vematiko aññatra bhikkhusammutiyā, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Vippavutthe avippavutthasaññī aññatra 
bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Apaccuddhaṭe 
paccuddhaṭasaññī ―pe― Avissajjite vissajjitasaññī ―pe― Anaṭṭhe 
naṭṭhasaññī ―pe― Avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññī ―pe― Adaḍḍhe daḍḍhasaññī 
―pe― Avilutte viluttasaññī aññatra bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Nissaggiyaṃ cīvaraṃ anissajitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa. 
Avippavutthe vippavutthasaññī āpatti dukkaṭassa. Avippavutthe vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Avippavutthe avippavutthasaññī, anāpatti.  
 

25. Anāpatti anto aruṇe paccuddharati, vissajjeti, nassati, vinassati, 
ḍayhati, acchinditvā gaṇhanti,1 vissāsaṃ gaṇhanti,1 bhikkhusammutiyā, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyakaṭhinasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 gaṇhāti - Syā.  
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19. Ruộng lúa thuộc về một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y bên 
trong ruộng lúa thì nên hiện diện bên trong ruộng lúa. (Nếu) không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Ruộng lúa thuộc về nhiều gia đình và 
được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong ruộng lúa thì nên hiện diện ở nơi 
ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại thì 
không nên rời khỏi tầm tay. 

20. Khu vườn thuộc về một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở 
bên trong khu vườn thì nên hiện diện ở bên trong khu vườn. (Nếu) không 
được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Khu vườn thuộc về nhiều gia 
đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong khu vườn thì nên hiện diện 
ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 

21. Trú xá thuộc về một gia đình và được rào lại, sau khi đã để y ở bên 
trong trú xá thì nên hiện diện bên trong trú xá. (Nếu) không được rào lại, y 
đã được để ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy, hoặc là không nên 
rời khỏi tầm tay. Trú xá thuộc về nhiều gia đình và được rào lại, y đã được để 
ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. (Nếu) không được rào lại, y đã được để ở tại trú 
xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc là không nên rời khỏi tầm tay.  

22. Gốc cây thuộc về một gia đình là toàn bộ bóng râm được chiếu xuống 
vào lúc nửa ngày (giữa trưa). Sau khi đã để y ở bên trong bóng râm thì nên 
hiện diện bên trong bóng râm. Gốc cây thuộc về nhiều gia đình thì không 
nên rời khỏi tầm tay.  

23. Khoảng không gian một địa hạt nghĩa là không ở trong thôn làng, ở 
trong rừng, khoảng không gian xung quanh bảy abbhantara là một địa hạt,1 
từ đó trở đi là nhiều địa hạt. 
 

24. Khi đã xa lìa, nhận biết là đã xa lìa, phạm tội nissaggiya pācittiya 
ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, có sự hoài nghi, phạm 
tội nissaggiya pācittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, 
(lầm) tưởng là chưa xa lìa, 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 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, phạm tội nissaggiya pācittiya ngoại trừ 
có sự đồng ý của các tỳ khưu. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử 
dụng, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa bị xa lìa, (lầm) tưởng là đã bị xa lìa, phạm 
tội dukkaṭa. Khi chưa bị xa lìa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa 
bị xa lìa, nhận biết là chưa bị xa lìa thì vô tội.  
 

25. Vị nguyện xả vào thời điểm rạng đông, 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 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 thứ nhì về kaṭhina. 
--ooOoo-- 

                                                   
1 Tức là vòng tròn bán kính 7 abbhantara (= 98 mét), lấy chỗ để y làm tâm điểm (ND). 




