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5. 1. 3. TATIYA KAṬHINASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
akālacīvaraṃ uppannaṃ hoti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nappahoti. 
Atha kho so bhikkhu taṃ cīvaraṃ ussāpetvā punappunaṃ vimajjati. Addasā 
kho bhagavā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto taṃ bhikkhuṃ taṃ cīvaraṃ 
ussāpetvā punappunaṃ vimajjantaṃ. Disvāna yena so bhikkhu 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ 
bhikkhu imaṃ cīvaraṃ ussāpetvā punappunaṃ vimajjasī ”ti? “Idamme 
bhante akālacīvaraṃ uppannaṃ kayiramānaṃ nappahoti. Tenāhaṃ imaṃ 
cīvaraṃ ussāpetvā punappunaṃ vimajjāmī ”ti. “Atthi pana te bhikkhū 
cīvarapaccāsā ”ti? “Atthi bhagavā ”ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave akālacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarapaccāsā1 nikkhipitun ”ti.  
 
 

2. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavatā anuññātaṃ 
akālacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarapaccāsā1 nikkhipitun ’ti akālacīvarāni2 
paṭiggahetvā atirekamāsaṃ nikkhipanti tāni cīvarāni cīvaravaṃse 
bhaṇḍikābaddhāni tiṭṭhanti. Addasā kho āyasmā ānando senāsanacārikaṃ 
āhiṇḍanto tāni cīvarāni cīvaravaṃse bhaṇḍikābaddhāni tiṭṭhante.3 Disvāna 
bhikkhū āmantesi: “Kassimāni āvuso cīvarāni cīvaravaṃse 
bhaṇḍikābaddhāni tiṭṭhantī ”ti? “Amhākaṃ āvuso akālacīvarāni 
cīvarapaccāsā1 nikkhittānī ”ti. “Kīva ciraṃ panāvuso imāni cīvarāni 
nikkhittānī ”ti? “Atirekamāsaṃ āvuso ”ti. Āyasmā ānando ujjhāyati khīyati 
vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū akālacīvaraṃ paṭiggahetvā 
atirekamāsaṃ nikkhipissantī ”ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū akālacīvaraṃ 
paṭiggahetvā atirekamāsaṃ nikkhipantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā akālacīvaraṃ 
paṭiggahetvā atirekamāsaṃ nikkhipissantī ”ti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine bhikkhuno 

paneva akālacīvaraṃ uppajjeyya, ākaṅkhamānena bhikkhunā 
paṭiggahetabbaṃ, paṭiggahetvā khippameva kāretabbaṃ. Nocassa 
pāripūri, māsaparamaṃ tena bhikkhunā taṃ cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ 
ūnassa pāripūriyā satiyā paccāsāya, tato ce uttariṃ4 nikkhipeyya satiyāpi 
paccāsāya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

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

                                                   
1 cīvarapaccāsāya - Syā.       2 akālacīvaraṃ - Syā.             3 ṭhitāni - Syā.      4 uttari - Ma. 
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5. 1. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KAṬHINA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, y ngoài hạn kỳ đã phát sanh đến vị 
tỳ khưu nọ. Y ấy trong khi được may cho vị ấy thì không đủ. Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng. Đức Thế Tôn trong khi đi 
dạo quanh các trú xá đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy sau khi căng y ấy ra đang 
vuốt tới vuốt lui cho thẳng, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau 
khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, vì sao ngươi lại 
căng y ấy ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng vậy?” - “Bạch ngài, y ngoài thời 
hạn này đã phát sanh đến con, trong khi được may lại không đủ. Chính vì thế 
nên con căng y này ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thẳng.” - “Này tỳ khưu, ngươi 
có sự mong mỏi về y không?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” 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 sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được giữ 
lại với sự mong mỏi về y.”  

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

khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được giữ lại với sự mong mỏi về y” nên khi thọ 
lãnh y ngoài hạn kỳ thì giữ lại hơn một tháng. 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, chúng là các y ngoài hạn 
kỳ của chúng tôi đã được giữ lại với sự mong mỏi về y.” - “Này các đại đức, 
vậy các y này đã được giữ lại bao lâu rồi?” - “Này đại đức, hơn một tháng.” 
Đại đức Ānanda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu sau 
khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng?” Sau đó, đại đức 
Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một 
tháng, 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 ngoài hạn kỳ rồi giữ lại hơn một tháng 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:  

 
“Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Kaṭhina đã 

hết hiệu lực, lại có y ngoài hạn kỳ phát sanh đến vị tỳ khưu, vị tỳ khưu 
đang mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay 
lập tức, và nếu không đủ thì vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tối đa một tháng 
khi có sự mong mỏi làm cho đủ phần thiếu hụt; nếu giữ lại quá hạn ấy mặc 
dầu có sự mong mỏi, (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  

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

Akālacīvaraṃ nāma anatthate kaṭhine ekādasamāse uppannaṃ, 
atthate kaṭhine sattamāse uppannaṃ, kālepi ādissa dinnaṃ, etaṃ 
akālacīvaraṃ nāma. 
 

Uppajjeyyā ’ti uppajjeyya saṅghato vā gaṇato vā ñātito vā mittato vā 
paṃsukūlaṃ vā attano vā dhanena.  
 

Ākaṅkhamānenā ’ti icchamānena paṭiggahetabbaṃ.  
 

Paṭiggahetvā khippameva kāretabban ’ti dasāhā kāretabbaṃ.  
 

No cassa pāripūrī ’ti kayiramānaṃ nappahoti.  
 

Māsaparamaṃ tena bhikkhunā taṃ cīvaraṃ nikkhipitabban ’ti 
māsaparamatā nikkhipitabbaṃ.  
 

Ūnassa pāripūriyā ’ti ūnassa pāripūratthāya.  
 

Satiyā paccāsāyā ’ti paccāsā hoti saṅghato vā gaṇato vā ñātito vā 
mittato vā paṃsukūlaṃ vā1 attano vā dhanena.  
 

Tato ce uttariṃ nikkhipeyya satiyāpi paccāsāyā ’ti tadahuppanne 
mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati, dasāhā kāretabbaṃ. Dvīhuppanne 
mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati, dasāhā kāretabbaṃ. Tīhuppanne 
―pe― Catūhuppanne ―pe― Pañcāhuppanne ―pe― Chāhuppanne ―pe― 
Sattāhuppanne ―pe― Aṭṭhāhuppanne ―pe― Navāhuppanne ―pe― 
Dasāhuppanne mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati, dasāhā kāretabbaṃ.  
 

Ekādase uppanne ―pe― Dvādase uppanne ―pe― Terase uppanne ―pe― 
Cuddase uppanne ―pe― Paṇṇarase uppanne ―pe― Soḷase uppanne ―pe― 
Sattarase uppanne ―pe― Aṭṭhārase uppanne ―pe― Ekūnavīse uppanne 
―pe― Vīse uppanne mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati, dasāhā 
kāretabbaṃ.  
 

Ekavīse uppanne mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati, navāhā 
kāretabbaṃ. Dvāvīse uppanne ―pe― Tevīse uppanne ―pe― Catuvīse 
uppanne ―pe― Pañcavīse uppanne ―pe― Chabbīse uppanne ―pe― 
Sattavīse uppanne ―pe― Aṭṭhavīse uppanne ―pe― Ekūnatiṃse uppanne 
mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati, ekāhā kāretabbaṃ. Tiṃse uppanne 
mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati, tadaheva adhiṭṭhātabbaṃ 
vikappetabbaṃ vissajjetabbaṃ. No ce adhiṭṭheyya vā vikappeyya vā 
vissajjeyya vā ekatiṃse aruṇuggamane nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā.  

                                                   
1 paṃsukūlato vā - Syā.  
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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. 

Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Kaṭhina không thành tựu thì được phát 
sanh trong mười một tháng, khi Kaṭhina thành tựu thì được phát sanh trong 
bảy tháng; (y) được dâng xác định trong thời gian trên thì (y) ấy gọi là y 
ngoài hạn kỳ. 

Phát sanh: là phát sanh từ hội chúng, hoặc từ nhóm, hoặc từ thân 
quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ,[*] hoặc từ vật sở hữu của bản 
thân.[*] 

Đang mong muốn: vị đang ước muốn thì nên thọ lãnh. 
Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức: nên bảo thực 

hiện trong mười ngày. 
Nếu không đủ: trong khi được may thì không đủ (y chưa hoàn thành). 
Vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tối đa một tháng: nên giữ lại nhiều 

nhất là một tháng. 
Làm cho đủ phần thiếu hụt: với mục đích làm cho đủ phần thiếu hụt. 
Khi có sự mong mỏi: là sự mong mỏi (y) từ hội chúng, hoặc từ nhóm, 

hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ, hoặc từ vật sở hữu 
của bản thân. 
 

Nếu giữ lại quá hạn ấy mặc dầu có sự mong mỏi: Khi y căn bản 
được phát sanh ngày ấy (và) y mong mỏi được phát sanh (cùng ngày) thì nên 
bảo thực hiện trong mười ngày. Khi y căn bản được phát sanh hai ngày rồi y 
mong mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày. ... Khi y 
căn bản được phát sanh ba ngày ... được phát sanh bốn ngày ... được phát 
sanh năm ngày ... được phát sanh sáu ngày ... được phát sanh bảy ngày ... 
được phát sanh tám ngày ... được phát sanh chín ngày ... được phát sanh 
mười ngày rồi y mong mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười 
ngày. 

Khi y căn bản được phát sanh mười một ngày ... được phát sanh mười hai 
ngày ... được phát sanh mười ba ngày ... được phát sanh mười bốn ngày ... 
được phát sanh mười lăm ngày ... được phát sanh mười sáu ngày ... được 
phát sanh mười bảy ngày ... được phát sanh mười tám ngày ... được phát 
sanh mười chín ngày ... được phát sanh hai mươi ngày rồi y mong mỏi được 
phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày.  

Khi y căn bản được phát sanh hai mươi mốt ngày thì nên bảo thực hiện 
trong chín ngày. Khi y căn bản được phát sanh hai mươi hai ngày ... được 
phát sanh hai mươi ba ngày ... được phát sanh hai mươi bốn ngày ... được 
phát sanh hai mươi lăm ngày ... được phát sanh hai mươi sáu ngày ... được 
phát sanh hai mươi bảy ngày ... được phát sanh hai mươi tám ngày ... được 
phát sanh hai mươi chín ngày rồi y mong mỏi được phát sanh thì nên bảo 
thực hiện trong một ngày. Khi y căn bản được phát sanh ba mươi ngày rồi y 
mong mỏi được phát sanh, thì ngay trong ngày ấy (y căn bản) nên được chú 
nguyện để dùng riêng, nên được chú nguyện để dùng chung, nên được phân 
phát. Nếu vị không chú nguyện để dùng riêng, hoặc không chú nguyện để 
dùng chung, hoặc không phân phát, đến lúc hừng đông vào ngày thứ ba mươi 
mốt thì (y căn bản) phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân.  
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Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme bhante 
akālacīvaraṃ māsātikkantaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. 
―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 

 
4. Visabhāge uppanne mūlacīvare paccāsācīvaraṃ uppajjati rattiyo ca 

sesā honti, na akāmā kāretabbaṃ.  
 

 
5. Māsātikkante atikkantasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Māsātikkante 

vematiko ―pe― Māsātikkante anatikkantasaññī ―pe― Anadhiṭṭhite 
adhiṭṭhitasaññī ―pe― Avikappite vikappitasaññī ―pe― Avissajjite 
vissajjitasaññī ―pe― Anaṭṭhe naṭṭhasaññī ―pe― Avinaṭṭhe Vinaṭṭhasaññī 
―pe― Adaḍḍhe daḍḍhasaññī ―pe― Avilutte viluttasaññī, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  
 

 
6. Nissaggiyaṃ cīvaraṃ anissajitvā paribhuñjati āpatti dukkaṭassa. 

Māsānatikkante atikkantasaññī, āpatti dukkaṭassa. Māsānatikkante 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Māsānatikkante anatikkantasaññī, anāpatti.  
 

 
7. Anāpatti antomāsaṃ adhiṭṭheti, vikappeti, vissajjeti, nassati, vinassati, 

ḍayhati, acchinditvā gaṇhanti,1 vissāsaṃ gaṇhanti,1 ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  

 
Tatiyakaṭhinasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  

--ooOoo-- 
 
 

5. 1. 4. PURĀṆACĪVARASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmato udāyissa 
purāṇadutiyikā bhikkhunīsu pabbajitā hoti. Sā2 āyasmato udāyissa santike 
abhikkhaṇaṃ āgacchati, āyasmāpi udāyī tassā bhikkhuniyā santike 
abhikkhaṇaṃ gacchati. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī tassā 
bhikkhuniyā santike bhattavissaggaṃ karoti. Atha kho āyasmā udāyī 
pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena sā bhikkhunī 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā tassā bhikkhuniyā purato aṅgajātaṃ 
vivaritvā āsane nisīdi, sāpi kho bhikkhunī āyasmato udāyissa purato 
aṅgajātaṃ vivaritvā nisīdi. Atha kho āyasmā udāyī sāratto3 tassā bhikkhuniyā 
aṅgajātaṃ upanijjhāyi. Tassa4 asuci mucci.  

                                                   
1 gaṇhāti - Syā.  2 sā bhikkhunī - Syā.    3 sāratto va - Syā.     4 tassa aṅgajāto - Syā. 
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Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy ―(như trên)― “Bạch các 
ngài, y ngoài hạn kỳ này của tôi đã quá hạn một tháng 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.”  

 
4. Khi y căn bản được phát sanh là khác phẩm chất rồi y mong mỏi được 

phát sanh và còn lại nhiều đêm, không nên bảo thực hiện trái với ước 
muốn.[*]  

 
5. Khi quá hạn một tháng, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nissaggiya 

pācittiya. Khi quá hạn một tháng, có sự hoài nghi, ... Khi quá hạn một tháng, 
(lầm) tưởng là chưa quá hạn, ... Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, 
(lầm) tưởng là đã được chú nguyện để dùng riêng, ... Khi chưa được chú 
nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã được chú nguyện để dùng chung, ... 
Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã được 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. 

 
6. Y phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội dukkaṭa. 

Khi chưa quá hạn một tháng, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội dukkaṭa. 
Khi chưa quá hạn một tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa 
quá hạn một tháng, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội.  

 
7. Trong thời hạn một tháng, 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.”  
 

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

 
 

5. 1. 4. ĐIỀU HỌC VỀ Y CŨ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của đại đức Udāyi đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô ấy thường xuyên đi đến gặp đại đức Udāyi. Đại 
đức Udāyi cũng thường xuyên đi gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Udāyi nhận phần phân phối vật thực ở nơi có sự hiện diện của tỳ khưu ni ấy. 
Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Udāyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gặp tỳ 
khưu ni ấy, sau khi đến đã để lộ ra vật kín phía trước (mặt) tỳ khưu ni ấy rồi 
đã ngồi xuống chỗ ngồi. Tỳ khưu ni ấy cũng đã để lộ ra vật kín phía trước 
(mặt) đại đức Udāyi rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi. Khi ấy, đại đức Udāyi bị khởi 
dục nên đã suy tưởng đến vật kín của tỳ khưu ni ấy. Tinh dịch của vị ấy đã 
xuất ra.  
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2. Atha kho āyasmā udāyī taṃ bhikkhuniṃ etadavoca: ‘‘Gaccha bhagini 
udakaṃ āhara, antaravāsakaṃ dhovissāmī ”ti. “Āharayya, ahameva 
dhovissāmī ”ti. Taṃ asuciṃ ekadesaṃ mukhena aggahesi,1 ekadesaṃ 
aṅgajāte pakkhipi. Sā tena gabbhaṃ gaṇhi. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu: 
“Abrahmacārinī ayaṃ bhikkhunī gabbhinī ”ti. “Nāhaṃ ayyā abrahmacārinī 
”ti bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.2 Bhikkhuniyo ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyo udāyī bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ 
dhovāpessatī ”ti? Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma āyasmā udāyī bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpessatī ”ti? Atha 
kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tvaṃ udāyī 
bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. “Ñātikā te 
udāyī aññātikā ”ti? “Aññātikā bhagavā ”ti. “Aññātako moghapurisa 
aññātikāya na jānāti patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā pāsādikaṃ vā 
apāsādikaṃ vā. Tattha nāma tvaṃ moghapurisa aññātikāya bhikkhuniyā 
purāṇacīvaraṃ dhovāpessasi. Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha: 

 
“Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpeyya 

vā rajāpeyya vā ākoṭāpeyya 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.  

 
Purāṇacīvaraṃ nāma sakiṃ nivatthampi sakiṃ pārutampi.  

 
Dhovā ’ti āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Dhotaṃ nissaggiyaṃ hoti. Rajā ’ti 

āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Rattaṃ nissaggiyaṃ hoti. Ākoṭehī ’ti āṇāpeti, 
āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ pāṇippahāraṃ vā muggarappahāraṃ vā dinne 
nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā.  

 
4. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante 

purāṇacīvaraṃ aññātikāya bhikkhuniyā dhovāpitaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ 
saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― 
āyasmato dammī ”ti. ―pe―  

                                                   
1 atha kho sā bhikkhunī tassa taṃ asuciṃ ekadesaṃ mukhena aggahesi - Syā.  
2 atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi - Syā. 
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2. Khi ấy, đại đức Udāyi đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này sư tỷ, 
hãy đi và đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nội.” - “Thưa ngài, hãy trao lại. Chính tôi 
sẽ giặt.” Rồi đã dùng miệng nuốt vào một phần tinh dịch ấy, còn một phần đã 
đưa vào vật kín. Do việc ấy, cô ấy đã mang thai. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Tỳ khưu ni này không có Phạm hạnh, cô có thai.” - “Này các ni sư, tôi 
không phải là không có Phạm hạnh,” rồi đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức 
Udāyi lại bảo tỳ khưu ni giặt y cũ?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại bảo tỳ khưu ni giặt y cũ?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Udāyi, nghe 
nói ngươi bảo tỳ khưu ni giặt y cũ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Udāyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ 
thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ 
dại, 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 người nữ 
không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi lại 
bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt y cũ 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 bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo đập giũ y cũ 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. 
 

(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. 
 

Y cũ nghĩa là đã được mặc một lần, đã được khoác lên một lần.  
 

Vị chỉ thị rằng: “Hãy giặt” thì phạm tội dukkaṭa. (Y) đã được giặt thì 
phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị rằng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội dukkaṭa. 
(Y) đã được nhuộm thì phạm vào nissaggiya. Vị chỉ thị rằng: “Hãy đập giũ” 
thì phạm tội dukkaṭa. Khi (Y) đã được vỗ vào một lần bằng bàn tay hoặc 
bằng cây gỗ thì phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân.  
 

4. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy ―(như trên)― “Bạch các 
ngài, y cũ này của tôi đã được bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến 
giặt, 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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5. Aññātikāya aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ dhovāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Aññātikāya aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ dhovāpeti rajāpeti, 
nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. Aññātikāya aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ 
dhovāpeti ākoṭāpeti, nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. Aññātikāya 
aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ dhovāpeti rajāpeti ākoṭāpeti, nissaggiyena 
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 
 
 

6. Aññātikāya aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ rajāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ ―pe― rajāpeti ākoṭāpeti, nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. 
Rajāpeti dhovāpeti, nissaggiyena āpatti dukkaṭassa. Rajāpeti ākoṭāpeti 
dhovāpeti, nissaggiyena āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 
 
 

7. Aññātikāya aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ ākoṭāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Aññātikāya aññātikasaññī purāṇacīvaraṃ ākoṭāpeti dhovāpeti 
―pe― ākoṭāpeti rajāpeti ―pe― ākoṭāpeti dhovāpeti rajāpeti, nissaggiyena 
āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ.  
 
 
 

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

9. Anāpatti ñātikāya dhovantiyā aññātikā dutiyā hoti, avuttā dhovati, 
aparibhuttaṃ dhovāpeti, cīvaraṃ ṭhapetvā aññaṃ parikkhāraṃ dhovāpeti, 
sikkhamānāya, sāmaṇeriyā, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Purāṇacīvarasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 
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5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
giặt y cũ thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm y cũ thì phạm tội 
dukkaṭa với tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân quyến, nhận biết 
không phải là thân quyến, vị bảo giặt, bảo đập giũ y cũ thì phạm tội dukkaṭa 
với tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải 
là thân quyến, vị bảo giặt, bảo nhuộm, bảo đập giũ y cũ thì phạm hai tội 
dukkaṭa với tội nissaggiya pācittiya.  
 

6. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
nhuộm y cũ thì phạm tội nissaggiya pācittiya. ―(như trên)― vị bảo nhuộm, 
bảo đập giũ y cũ thì phạm tội dukkaṭa với tội nissaggiya pācittiya. ―(như 
trên)― vị bảo nhuộm, bảo giặt y cũ thì phạm tội dukkaṭa với tội nissaggiya 
pācittiya. ―(như trên)― vị bảo nhuộm, bảo đập giũ, bảo giặt y cũ thì phạm 
hai tội dukkaṭa với tội nissaggiya pācittiya.  
 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
đập giũ y cũ thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân quyến, 
nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo đập giũ, bảo giặt y cũ ―(như 
trên)― vị bảo đập giũ, bảo nhuộm ―(như trên)― vị bảo đập giũ, bảo giặt, bảo 
nhuộm y cũ thì phạm hai tội dukkaṭa với tội nissaggiya pācittiya.  
 

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 y cũ của 
vị khác thì phạm tội dukkaṭa. Vị bảo giặt tấm lót ngồi (tọa cụ), tấm trải nằm 
(ngọa cụ) 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, ―(như trên)― phạm tội dukkaṭa. Là thân quyến, có sự hoài nghi, 
―(như trên)― phạm tội dukkaṭa. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến 
―(như trên)― 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 (y) chưa được sử dụng, bị bảo giặt vật dụng khác ngoại trừ y, (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 y cũ. 
--ooOoo-- 




