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5. 1. 5. CĪVARAPAṬIGGAHAṆASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena uppalavaṇṇā bhikkhunī 
sāvatthiyaṃ viharati. Atha kho uppalavaṇṇā bhikkhunī pubbaṇhasamayaṃ 
nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ1 piṇḍāya pāvisi. Sāvatthiyaṃ 
piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā yena andhavanaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā divāvihārāya andhavanaṃ ajjhogahetvā 
aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi. Tena kho pana samayena 
corā katakammā gāviṃ vadhitvā maṃsaṃ gahetvā andhavanaṃ pavisiṃsu. 
Addasā kho coragāmaṇiko uppalavaṇṇaṃ bhikkhuniṃ aññatarasmiṃ 
rukkhamūle divāvihāraṃ nisinnaṃ, disvā ‘sace me puttabhātukā2 passissanti 
viheṭhayissanti imaṃ bhikkhūnin ’ti aññena maggena agamāsi. Atha kho so 
coragāmaṇiko maṃse pakke varamaṃsāni gahetvā paṇṇapuṭaṃ3 bandhitvā 
uppalavaṇṇāya bhikkhuniyā avidūre rukkhe ālaggetvā ‘yo passati samaṇo vā 
brāhmaṇo vā dinnaṃ yeva haratū ’ti vatvā pakkāmi. Assosi kho uppalavaṇṇā 
bhikkhunī samādhimhā vuṭṭhahitvā tassa coragāmaṇikassa imaṃ vācaṃ 
bhāsamānassa. Atha kho uppalavaṇṇā bhikkhunī taṃ maṃsaṃ gahetvā 
upassayaṃ agamāsi. Atha kho uppalavaṇṇā bhikkhunī tassā rattiyā accayena 
taṃ maṃsaṃ sampādetvā uttarāsaṅge bhaṇḍikaṃ bandhitvā vehāsaṃ 
abbhuggantvā veḷuvane paccuṭṭhāsi.  
 
 
 
 

2. Tena kho pana samayena bhagavā gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭho hoti. 
Āyasmā udāyī ohiyyako hoti vihārapālo. Atha kho uppalavaṇṇā bhikkhunī 
yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ 
etadavoca: “Kahaṃ bhante bhagavā ”ti? “Paviṭṭho bhagini bhagavā gāmaṃ 
piṇḍāyā ”ti. “Imaṃ bhante maṃsaṃ bhagavato dehī ”ti. “Santappito tayā4 
bhagini bhagavā maṃsena. Sace me tvaṃ antaravāsakaṃ dadeyyāsi, evaṃ 
ahampi santappito bhaveyyaṃ antaravāsakenā ”ti. “Mayaṃ kho bhante 
mātugāmā nāma kicchalābhā, idañca me antimaṃ pañcamaṃ cīvaraṃ, 
nāhaṃ dassāmī ”ti. “Seyyathāpi bhagini puriso hatthiṃ datvā kacche 
sajjeyya,5 evameva kho tvaṃ bhagini bhagavato maṃsaṃ datvā mayi6 
antaravāsake sajjasī ”ti.7 Atha kho uppalavaṇṇā bhikkhunī āyasmatā udāyinā 
nippīḷiyamānā antaravāsakaṃ datvā upassayaṃ agamāsi. Bhikkhuniyo 
uppalavaṇṇāya bhikkhuniyā pattacīvaraṃ paṭiggaṇhantiyo uppalavaṇṇaṃ 
bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Kahaṃ te ayye antaravāsako ”ti? Uppalavaṇṇā 
bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhuniyo ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyo udāyī bhikkhuniyā cīvaraṃ7 
paṭiggahessati, kicchalābho mātugāmo ”ti? Atha kho tā bhikkhuniyo 
bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 sāvatthiyaṃ - katthaci.   4 te - Syā.      7 vissajjehī ’ti - Syā;  
2 puttabhātikā - Syā.   5 vissajjeyya - Syā.    na sajjesī ’ti - PTS.   
3 paṇṇena puṭaṃ - Syā.   6 mayhaṃ - Syā.  8 hatthato cīvaraṃ - Syā. 
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5. 1. 5. ĐIỀU HỌC VỀ NHẬN LÃNH Y:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā trú ngụ tại 
thành Sāvatthī. Khi ấy vào buổi sáng, tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi vào thành Sāvatthī để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong 
thành Sāvatthī, trong lúc đi khất thực trở về sau bữa ăn, tỳ khưu ni 
Uppalavaṇṇā đã đi đến khu rừng Andha để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào 
trong khu rừng Andha, tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā đã ngồi nghỉ trưa ở gốc cây 
nọ. Vào lúc bấy giờ, bọn trộm cướp khi hành sự được hoàn tất đã giết chết 
con bò cái, lấy phần thịt, rồi đi vào khu rừng Andha. Thủ lãnh bọn cướp đã 
nhìn thấy tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā đang ngồi nghỉ trưa ở tại gốc cây nọ, sau 
khi nhìn thấy (nghĩ rằng): “Nếu lũ con trai và đàn em của ta nhìn thấy, chúng 
sẽ quấy rầy vị tỳ khưu ni này” nên đã rẽ sang lối khác. Sau đó, vị thủ lãnh bọn 
cướp ấy đã lấy các miếng thịt ngon nhất ở phần thịt đã được nấu chín, dùng 
lá buộc thành gói, rồi treo lên ở thân cây không xa tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā 
nói rằng: “Vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhìn thấy thì hãy lấy đi vật thí 
này” rồi đã bỏ đi. Trong khi thủ lãnh bọn cướp ấy đang nói lời nói này, tỳ 
khưu ni Uppalavaṇṇā đã xuất khỏi thiền định và nghe được. Sau đó, tỳ khưu 
ni Uppalavaṇṇā đã cầm lấy phần thịt ấy và đi về ni viện. Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā đã sửa soạn phần thịt ấy, buộc lại thành gói 
ở thượng y, rồi đã bay lên không trung và hiện ra ở Veḷuvana. 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. Đại đức 
Udāyi là vị ở lại canh giữ trú xá. Khi ấy, tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā đã đi đến 
gặp đại đức Udāyi, sau khi đến đã nói với đại đức Udāyi điều này: - “Thưa 
ngài, đức Thế Tôn ở đâu?” - “Này sư tỷ, đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất 
thực.” - “Thưa ngài, xin hãy dâng phần thịt này đến đức Thế Tôn.” - “Này sư 
tỷ, đức Thế Tôn được hài lòng về cô với phần thịt. Nếu cô có thể biếu tôi cái y 
nội thì tôi cũng có thể được hài lòng như vậy với cái y nội.” - “Thưa ngài, quả 
thật chúng tôi thân phận là người nữ có lợi lộc khó khăn. Và đây là cái y thứ 
năm cuối cùng1 của tôi; tôi sẽ không cho.” - “Này sư tỷ, cũng giống như người 
đã cho con voi thì nên biếu luôn các sợi dây nài; này sư tỷ, tương tợ y như thế 
cô đã dâng đức Thế Tôn phần thịt thì hãy biếu tôi cái y nội.” Khi ấy, tỳ khưu 
ni Uppalavaṇṇā trong khi bị nài ép bởi đại đức Udāyi nên đã cho cái y nội rồi 
đi về ni viện. Các tỳ khưu ni trong lúc tiếp rước y bát của tỳ khưu ni 
Uppalavaṇṇā đã nói với tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā điều này: - “Thưa ni sư, y 
nội của cô đâu rồi?” Tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā 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 nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni? Là người nữ có lợi lộc thật khó 
khăn!” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu.  

                                                   
1 Ngoài ba y như các tỳ khưu là y hai lớp (saṅghāṭi), thượng y (uttarasagaṃ), và y nội 
(antaravāsakaṃ), tỳ khưu ni còn có thêm hai y nữa là áo lót (saṃkaccikaṃ) và vải choàng 
tắm (udakasāṭikaṃ). Xin xem Cullavagga - Tiểu Phẩm, TTPV tập 7, chương X, trang 515. 
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3. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma āyasmā udāyī bhikkhuniyā cīvaraṃ1 paṭiggahessatī ”ti? Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tvaṃ udāyī 
bhikkhuniyā cīvaraṃ1 paṭiggahesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. “Ñātikā te udāyī 
aññātikā ”ti? “Aññātikā bhagavā ”ti. “Aññātako moghapurisa aññātikāya na 
jānāti patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā. Tattha nāma 
tvaṃ moghapurisa aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ paṭiggahessasi. 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ 
paṭiggaṇheyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūlapaññatti]  

 
4. Tena kho pana samayena bhikkhū kukkuccāyantā bhikkhunīnaṃ 

pārivaṭṭakacīvaraṃ2 na paṭiggaṇhanti. Bhikkhuniyo ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā amhākaṃ pārivaṭṭakacīvaraṃ2 
nappaṭiggahessantī ”ti?3 Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ bhikkhūnīnaṃ 
ujjhāyantīnaṃ khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
pañcannaṃ pārivaṭṭakaṃ4 paṭiggahetuṃ, bhikkhussa bhikkhuniyā 
sikkhamānāya sāmaṇerassa sāmaṇeriyā. Anujānāmi bhikkhave imesaṃ 
pañcannaṃ pārivaṭṭakaṃ4 paṭiggahetuṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā hatthato cīvaraṃ 
paṭiggaṇheyya aññatra pārivaṭṭakā,5 nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

[Dutiyapaññatti]  
 

5. 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.  
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-
pacchimaṃ.6  
 

Aññatra pārivaṭṭakā5 ’ti ṭhapetvā pārivaṭṭakaṃ.  

                                                   
1 hatthato cīvaraṃ - Syā.    4 pārivattakaṃ - Ma, PTS.   
2 pārivattakacīvaraṃ - Ma, PTS.   5 pārivattakā - Ma, PTS. 
3 nappaṭiggaṇhissantī ti - Syā.   6 vikappanupagaṃ pacchimaṃ - Ma, Syā.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1           Điều nissaggiya về nhận lãnh y - 5 
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3. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại nhận lãnh y của tỳ khưu ni?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Udāyi, nghe nói ngươi 
nhận lãnh y của tỳ khưu ni, 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 đúng hay không đúng đối với người nữ không phải là thân quyến. Này 
kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi lại nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến 
thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

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

 
4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lãnh y 

trao đổi của các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Vì sao các ngài đại đức lại không nhận lãnh y trao đổi của chúng tôi?” Các 
tỳ khưu đã nghe được các tỳ khưu ni 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 nhận lãnh vật trao đổi của năm hạng là tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, sa di, sa di ni. Này các tỳ khưu, Ta cho 
phép nhận lãnh vật trao đổi của năm hạng này. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

 “Vị tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến 
thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya ngoại trừ sự trao 
đổi.”  

[Sự quy định thứ hai] 
 

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

Ngoại trừ sự trao đổi: trừ ra sự trao đổi.  
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6. Paṭiggaṇhāti payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, 
nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana 
bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme bhante cīvaraṃ aññātikāya 
bhikkhuniyā hatthato paṭiggahitaṃ aññatra pārivaṭṭakā nissaggiyaṃ, 
imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti 
―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 
 
 

7. Aññātikāya aññātikasaññī cīvaraṃ paṭiggaṇhāti aññatra pārivaṭṭakā, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññātikāya vematiko cīvaraṃ paṭiggaṇhāti aññatra 
pārivaṭṭakā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññātikāya ñātikasaññī cīvaraṃ 
paṭiggaṇhāti aññatra pārivaṭṭakā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Ekato 
upasampannāya hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇhāti aññatra pārivaṭṭakā, āpatti 
dukkaṭassa. Ñātikāya aññātikasaññī ―pe― āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya 
vematiko ―pe― āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī ―pe― anāpatti.  
 
 
 

8. Anāpatti ñātikāya, pārivaṭṭakaṃ, parittena vā vipulaṃ, vipulena vā 
parittaṃ, bhikkhu vissāsaṃ gaṇhāti, tāvakālikaṃ gaṇhāti, cīvaraṃ ṭhapetvā 
aññaṃ parikkhāraṃ gaṇhāti, sikkhamānāya, sāmaṇeriyā, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Cīvarapaṭiggahaṇasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 1. 6. AÑÑĀTAKAVIÑÑATTISIKKHĀPADAṂ  
 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto paṭṭo1 hoti dhammakathaṃ kātuṃ. Atha kho aññataro seṭṭhi-
putto yenāyasmā upanando sakyaputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ seṭṭhiputtaṃ āyasmā upanando sakyaputto 
dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha 
kho so seṭṭhiputto āyasmatā upanandena sakyaputtena dhammiyā kathāya 
sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito āyasmantaṃ upanandaṃ 
sakyaputtaṃ etadavoca: “Vadeyyātha bhante yena attho, paṭibalā mayaṃ 
ayyassa dātuṃ yadidaṃ cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāran ”ti.2 “Sace me tvaṃ āvuso dātukāmo ’si ito ekaṃ 
sāṭakaṃ dehī ”ti.  

                                                   
1 paṭṭho - Syā, PTS.      2 parikkhārānan ti - PTS. 
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6. Vị nhận lãnh, trong lúc thực hiện thì 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 nhận lãnh từ tay của tỳ khưu 
ni không phải là thân quyến, ngoại trừ sự trao đổi, 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.”  
 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị nhận 
lãnh y từ tay thì phạm tội nissaggiya pācittiya, ngoại trừ sự trao đổi. Không 
phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya, ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là thân quyến, (lầm) 
tưởng là thân quyến, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội nissaggiya pācittiya, 
ngoại trừ sự trao đổi. Vị nhận lãnh y từ tay của cô ni tu lên bậc trên ở một hội 
chúng thì phạm tội dukkaṭa, ngoại trừ sự trao đổi. 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.  
 

8. Của vị (tỳ khưu ni) là thân quyến, sự trao đổi vật lớn bằng vật nhỏ hoặc 
là vật nhỏ bằng vật lớn, vị tỳ khưu lấy do sự thân thiết, lấy có tính cách tạm 
thời, lấy vật phụ tùng khác ngoại trừ y, của cô ni tu tập sự, của sa di ni, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về nhận lãnh y. 
--ooOoo-- 

 
 

5. 1. 6. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC YÊU CẦU  
NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN:  

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya là rành rẽ về thuyết giảng Giáo Pháp. Vào lúc bấy giờ, có người con trai 
nhà đại phú nọ 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. Đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho người con trai nhà đại phú ấy đang ngồi 
một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
Pháp thoại, người con trai nhà đại phú ấy đã nói với đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin ngài nói ra nhu cầu mà chúng tôi 
có khả năng để dâng đến ngài đại đức tức là vật dụng như y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh.” - “Này đạo hữu, nếu đạo hữu có ý 
định bố thí thì hãy dâng một trong hai1 tấm vải này.” 

                                                   
1 Ito: nghĩa là “từ đây” ám chỉ vải đang được mặc trên người ấy. Theo câu chuyện, được biết 
người ấy đang mặc hai tấm vải nên ghi lại như trên (ND).  
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2. “Amhākaṃ kho bhante kulaputtānaṃ kismiṃ viya ekasāṭakaṃ 
gantuṃ, āgamehi1 bhante yāva gharaṃ gacchāmi, gharaṃ gato ito vā ekaṃ 
pahiṇissāmi, ito vā sundarataran ”ti. Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho 
āyasmā upanando sakyaputto taṃ seṭṭhiputtaṃ etadavoca: “Sace me tvaṃ 
āvuso dātukāmo ’si, ito ekaṃ sāṭakaṃ dehī ”ti. “Amhākaṃ kho bhante 
kulaputtānaṃ kismiṃ viya ekasāṭakaṃ gantuṃ, āgamehi bhante yāva 
gharaṃ gacchāmi, gharaṃ gato ito vā ekaṃ pahiṇissāmi, ito vā sundarataran 
”ti. “Kimpana tayā āvuso adātukāmena pavāritena, yaṃ tvaṃ pavāretvā na 
desī ”ti? Atha kho so seṭṭhiputto āyasmatā upanandena sakyaputtena 
nippīḷiyamāno ekaṃ sāṭakaṃ datvā agamāsi. Manussā taṃ seṭṭhiputtaṃ 
passitvā2 etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ ayyo3 ekasāṭako āgacchasī ”ti?  
 
 
 

3. Atha kho so seṭṭhiputto tesaṃ manussānaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Mahicchā ime samaṇā sakyaputtiyā 
asantuṭṭhā, nayimesaṃ4 sukarā dhammanimantanāpi5 kātuṃ. Kathaṃ hi 
nāma seṭṭhiputtena dhammanimantanāya kayiramānāya sāṭakaṃ gahessantī 
”ti?6 Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto seṭṭhiputtaṃ cīvaraṃ 
viññāpessatī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Saccaṃ kira tvaṃ upananda seṭṭhiputtaṃ cīvaraṃ viññāpesī ”ti? “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 aññātakaṃ 
seṭṭhiputtaṃ cīvaraṃ viññāpessasi. Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ 
viññāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūlapaññatti]  

 
 

4. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū sāketā sāvatthiṃ 
addhānamaggapaṭipannā honti. Antarāmagge corā nikkhamitvā te bhikkhū 
acchindiṃsu. Atha kho te bhikkhū ‘bhagavatā paṭikkhittaṃ aññātakaṃ 
gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpetun ’ti kukkuccāyantā na 
viññāpesuṃ. Yathā naggā ’va sāvatthiṃ gantvā bhikkhū abhivādenti. 
Bhikkhū evamāhaṃsu: “Sundarā kho ime āvuso ājīvakā, ye ime bhikkhū7 
abhivādentī ”ti.  

                                                   
1 āgametha - Syā. 3 ayya - Syā.  5 dhammanimantanāyapi - Syā. 
2 natthi - Ma.   4 nayime - Syā.  6 gaṇhissantī ti - Syā. 7 bhikkhūsu - Ma. 
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2. - “Thưa ngài, thật là kỳ cục cho các người con trai gia đình danh giá 
chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi tôi đi về 
nhà, khi đã về nhà rồi tôi sẽ gởi đến hoặc là một trong hai tấm vải này, hoặc 
là đẹp hơn hai tấm này.” Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya đã nói với người con trai nhà đại phú ấy 
điều này: - “Này đạo hữu, nếu ngươi có ý định bố thí thì hãy dâng một trong 
hai tấm vải này.” - “Thưa ngài, thật là kỳ cục cho các người con trai gia đình 
danh giá chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi 
tôi đi về nhà, khi đã về nhà rồi tôi sẽ gởi đến hoặc là một trong hai tấm vải 
này, hoặc là đẹp hơn hai tấm này.” - “Này đạo hữu, ngươi nói lời thỉnh cầu 
mà không chịu bố thí, việc gì khiến ngươi không có ý định bố thí lại nói lời 
thỉnh cầu vậy?” Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy trong lúc bị nài ép bởi 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya nên đã cho một tấm vải rồi đi. Dân 
chúng sau khi nhìn thấy người con trai nhà đại phú ấy đã nói điều này: - 
“Này công tử, sao ngài lại đi đến chỉ mặc một tấm vải?”  
 

3. Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy đã kể lại sự việc ấy cho những 
người ấy. Những người ấy 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 thực 
hiện sự thỉnh cầu đúng pháp đối với những người này! Tại sao trong lúc được 
người con trai nhà đại phú thực hiện sự thỉnh cầu đúng pháp, các vị ấy lại lấy 
đi tấm vải choàng?” 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 đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại yêu cầu 
người con trai nhà đại phú về y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi yêu cầu người con trai 
nhà đại phú 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 lại yêu cầu người con trai nhà đại phú về y? Này kẻ 
rồ dại, 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:  
 

“Vị tỳ khưu nào yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là 
thân quyến về y thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.” 
 

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

 
4. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đi đường xa từ Sāketa đến Sāvatthī. 

Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện và đã cướp bóc các vị tỳ khưu ấy. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm yêu cầu nam gia chủ 
hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y,” trong lúc ngần ngại đã 
không yêu cầu rồi lõa thể như thế đi đến thành Sāvatthī và đảnh lễ các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các đạo sĩ lõa thể này 
tốt thật, những người này đảnh lễ các tỳ khưu.”  
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Te evamāhaṃsu: “Na mayaṃ āvuso ājīvakā, bhikkhū mayan ”ti. Bhikkhū 
āyasmantaṃ upāliṃ etadavocuṃ: “Iṅghāvuso upāli ime anuyuñjāhī ”ti. Te 
anuyuñjiyamānā etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

5. Atha kho āyasmā upāli te bhikkhū anuyuñjitvā bhikkhū etadavoca: 
“Bhikkhū ime āvuso, detha nesaṃ1 cīvarānī ”ti. Ye te bhikkhū appicchā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū naggā 
āgacchissanti, nanu nāma tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā āgantabban 
”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

6. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave acchinnacīvarassa 
vā naṭṭhacīvarassa vā aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ 
viññāpetuṃ. Yaṃ āvāsaṃ paṭhamaṃ upagacchati, sace tattha hoti saṅghassa 
vihāracīvaraṃ vā uttarattharaṇaṃ vā bhummattharaṇaṃ vā2 bhisicchavi vā 
naṃ gahetvā pārupituṃ, labhitvā3 odahissāmī ”ti. No ce hoti saṅghassa 
vihāracīvaraṃ vā uttarattharaṇaṃ vā bhummattharaṇaṃ vā2 bhisicchavi vā, 
tiṇena vā paṇṇena vā paṭicchādetvā āgantabbaṃ. Nattheva naggena 
āgantabbaṃ. Yo āgaccheyya, āpatti dukkaṭassa. Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ 
viññāpeyya aññatra samayā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ 
samayo: acchinnacīvaro vā hoti bhikkhu naṭṭhacīvaro vā. Ayaṃ tattha 
samayo ”ti.  

[Dutiyapaññatti]  
 

7. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū ’ti.  
Aññātako nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 

asambaddho.  
Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  
Gahapatānī nāma yā kāci agāraṃ ajjhāvasati.  
Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-

pacchimaṃ.  
Aññatra samayā ’ti ṭhapetvā samayaṃ.  
Acchinnacīvaro nāma bhikkhussa cīvaraṃ acchinnaṃ hoti, rājūhi vā 

corehi vā dhuttehi vā yehi kehici vā acchinnaṃ hoti.  
Naṭṭhacīvaro nāma bhikkhussa cīvaraṃ agginā vā daḍḍhaṃ hoti, 

udakena vā vuḷhaṃ hoti, undurehi vā upacikāhi vā khāyitaṃ hoti, 
paribhogajiṇṇaṃ vā hoti. Aññatra samayā viññāpeti payoge dukkaṭaṃ, 
paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme 
bhante cīvaraṃ aññātakaṃ gahapatikaṃ aññatra samayā viññāpitaṃ 
nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― 
dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti ―pe―  

                                                   
1 tesaṃ - Syā.   2 bhūmattharaṇaṃ vā - Ma. 3 tañ ca kho labhitvā - Syā.  
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Các vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi không phải là đạo 
sĩ lõa thể, chúng tôi là tỳ khưu.” Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upāli điều 
này: - “Này đại đức Upāli, hãy xét hỏi những người này đi.” Trong lúc được 
xét hỏi bởi đại đức Upāli, các vị ấy đã kể lại sự việc ấy.  
 

5. Khi ấy, đại đức Upāli sau khi xét hỏi các tỳ khưu ấy đã nói với các tỳ 
khưu điều này: - “Này các đại đức, những vị này là những vị tỳ khưu, hãy cho 
y đến những vị ấy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại lõa thể mà đi đến? Sao không 
dùng cỏ che kín lại rồi mới nên đi đến?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

6. 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 có y bị cướp 
đoạt hoặc vị có y bị hư hỏng được yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyến về y. (Ta cho phép) khi đi đến trú xứ đầu tiên, nếu 
nơi ấy hội chúng có y thuộc về trú xá, hoặc vải lót giường, hoặc vải trải 
nền, hoặc bao nệm, thì được lấy vật ấy và choàng lên (nghĩ rằng): “Khi 
nhận được y, ta sẽ gởi lại.” Nếu hội chúng không có y thuộc về trú xá, hoặc 
vải lót giường, hoặc vải trải nền, hoặc bao nệm, thì nên dùng cỏ hoặc lá che 
kín lại rồi mới nên đi đến; nhưng không nên lõa thể mà đi đến, vị nào đi 
đến thì phạm tội dukkaṭa. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là 
thân quyến về y thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp này là vị tỳ khưu có y bị 
cướp đoạt hoặc là có y bị hư hỏng. Đây là duyên cớ trong trường hợp này.” 

[Sự quy định lần hai] 
 

7. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
Tỳ khưu ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
Không 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. 
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.  
Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 
Y bị cướp đoạt nghĩa là y của vị tỳ khưu bị các vị vua, hoặc những kẻ 

trộm, hoặc những kẻ vô lại cướp đoạt, hoặc bị bất cứ những ai cướp đoạt. 
Y bị hư hỏng nghĩa là y của vị tỳ khưu bị lửa đốt cháy, hoặc bị nước 

cuốn trôi, hoặc bị các con chuột hoặc các con mối gặm nhấm, hoặc là cũ kỷ vì 
sử dụng. Vị yêu cầu, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkaṭa, ngoại trừ có 
duyên cớ. 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 yêu cầu 
từ gia chủ không phải là thân quyến ngoại trừ có duyên cớ, 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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8. Aññātake aññātakasaññī aññatra samayā cīvaraṃ viññāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññātake vematiko aññatra samayā cīvaraṃ 
viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññātake ñātakasaññī aññatra samayā 
cīvaraṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Ñātake aññātakasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Ñātake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ñātake ñātakasaññī, 
anāpatti.  
 
 
 

9. Anāpatti samaye, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano 
dhanena, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Aññātakaviññattisikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 
 

5. 1. 7. TATUTTARISIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
acchinnacīvarake bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ vadenti:1 “Bhagavatā āvuso 
anuññātaṃ acchinnacīvarassa vā naṭṭhacīvarassa vā aññātakaṃ gahapatiṃ 
vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpetuṃ. Viññāpetha āvuso cīvaran ”ti. 
“Alaṃ āvuso laddhaṃ amhehi cīvaran ”ti. “Mayaṃ āyasmantānaṃ atthāya2 
viññāpemā ”ti. “Viññāpetha āvuso ”ti. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū 
aññātake3 gahapatike upasaṅkamitvā etadavocuṃ: “Acchinnacīvarakā āvuso 
bhikkhū āgatā, detha nesaṃ cīvarānī ”ti4 bahuṃ cīvaraṃ viññāpesuṃ.  
 
 
 

2. Tena kho pana samayena aññataro puriso sabhāyaṃ nisinno 
aññataraṃ purisaṃ etadavoca: “Acchinnacīvarakā ayyo bhikkhū5 āgatā, 
tesaṃ6 mayā cīvaraṃ dinnan ”ti. Sopi evamāha: “Mayāpi dinnan ”ti. Aparopi 
evamāha: “Mayāpi dinnan ”ti. Te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā bahuṃ cīvaraṃ 
viññāpessanti? Dussavāṇijjaṃ7 vā samaṇā sakyaputtiyā karissanti, 
paggāhikasālaṃ8 vā pasāressantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ 
manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū 
appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahuṃ cīvaraṃ viññāpessantī ”ti? Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

                                                   
1 vadanti - Ma, PTS.    4 cīvaran ti - Syā.   
2 atthāya - Ma, PTS natthi.   5 ayyā - Syā.   7 dussavaṇijjaṃ - Syā, PTS. 
3 aññātake - Ma, PTS natthi.   6 nesaṃ - Syā.  8 paṭiggāhikasālaṃ itipi. 
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8. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu 
cầu y thì phạm tội nissaggiya pācittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là 
thân quyến, có sự hoài nghi, vị yêu cầu y thì phạm tội nissaggiya pācittiya, 
ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, 
vị yêu cầu y thì phạm tội nissaggiya pācittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Là 
thân quyến, (lầm) tưởng không phải là thân quyến, phạm tội dukkaṭa. Là 
thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Là thân quyến, nhận biết là 
thân quyến thì vô tội.  
 

9. Khi có duyên cớ, của các thân quyến, của những người 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 việc yêu cầu  
người không phải là thân quyến. 

--ooOoo-- 
 
 

5. 1. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi 
đến gặp các tỳ khưu là những vị có y bị cướp đoạt rồi nói như vầy: - “Này các 
đại đức, đức Thế Tôn đã cho phép vị có y bị cướp đoạt hoặc là vị có y bị hư 
hỏng được yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về 
y. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu về y.” - “Này các đại đức, thôi đi. 
Chúng tôi đã nhận được y rồi.” - “Này các đại đức, chúng tôi yêu cầu vì nhu 
cầu của các đại đức.” - “Này các đại đức, các vị hãy yêu cầu.” Sau đó, các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đi đến các gia chủ không phải là thân quyến và đã nói 
điều này: - “Này các đạo hữu, các vị tỳ khưu mới đi đến là những vị có y bị 
cướp đoạt, hãy dâng y cho các vị ấy,” rồi đã yêu cầu nhiều y.  
 
 
 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đang ngồi ở nơi hội họp đã nói 
với người đàn ông khác điều này: - “Quý ông, các vị tỳ khưu mới đi đến là 
những vị có y bị cướp đoạt, tôi đã dâng y cho các vị ấy.” Vị kia cũng đã nói 
như vầy: - “Tôi cũng đã dâng rồi.” Một người khác cũng đã nói như vầy: - 
“Tôi cũng đã dâng rồi.” Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều 
y? Các Sa-môn Thích tử sẽ làm việc buôn bán vải hay sẽ lập nên gian hàng?” 
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 không biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều 
y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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3. “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave na mattaṃ jānitvā bahuṃ cīvaraṃ 
viññāpethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi 
nāma tumhe moghapurisā na mattaṃ jānitvā bahuṃ cīvaraṃ 
viññāpessatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Tañce aññātako gahapati vā gahapatānī vā bahūhi cīvarehi 
abhihaṭṭhuṃ pavāreyya, santaruttaraparamaṃ tena bhikkhunā tato 
cīvaraṃ sāditabbaṃ. Tato ce uttariṃ1 sādiyeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan 
”ti.  
 

4. Tañce ti acchinnacīvarakaṃ bhikkhuṃ.  
 

Aññātako nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 
asambaddho.  
 

Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  
 

Gahapatānī nāma yā kāci agāraṃ ajjhāvasati.  
 

Bahūhi cīvarehī ’ti bahukehi cīvarehi.  
 

Abhihaṭṭhuṃ pavāreyyā ’ti ‘yāvatakaṃ icchasi tāvatakaṃ gaṇhāhī ’ti.  
 

Santaruttaraparamaṃ tena bhikkhunā tato cīvaraṃ 
sāditabban ’ti. Sace tīṇi naṭṭhāni honti dve sāditabbāni, dve naṭṭhāni ekaṃ 
sāditabbaṃ, ekaṃ naṭṭhaṃ na kiñci sāditabbaṃ.  
 

Tato ce uttariṃ sādiyeyyā ’ti tatuttariṃ viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ 
paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme 
bhante cīvaraṃ aññātakaṃ gahapatikaṃ2 tatuttariṃ viññāpitaṃ 
nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― 
dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 

5. Aññātake aññātakasaññī tatuttariṃ cīvaraṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Aññātake vematiko ―pe― Aññātake ñātakasaññī tatuttariṃ 
cīvaraṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Ñātake aññātakasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Ñātake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ñātake ñātakasaññī, 
anāpatti.  
 

6. Anāpatti sesakaṃ āharissāmī ’ti haranto gacchati, sesakaṃ tuyheva 
hotū ’ti denti, na acchinnakāraṇā denti, na naṭṭhakāraṇā denti, ñātakānaṃ, 
pavāritānaṃ, attano dhanena, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Tatuttarisikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 uttari - Ma.      2 gahapatikaṃ upasaṅkamitvā - Ma. 
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3. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết sự chừng mực và yêu 
cầu nhiều 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 không 
biết sự chừng mực và yêu cầu nhiều 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:  
 

“Nếu vị ấy được nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến 
thỉnh cầu để đem lại với nhiều y, vị tỳ khưu ấy nên chấp nhận y trong số ấy 
với mức tối đa là y nội và thượng y, nếu chấp nhận vượt quá số ấy thì (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

4. Nếu vị ấy: là vị tỳ khưu có y bị đánh cướp.  
 

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. 
 

Với nhiều y: với các y có số lượng nhiều. 
 

Thỉnh cầu để đem lại: là (nói rằng): “Ngài thích bao nhiêu xin nhận lấy 
bấy nhiêu.” 

Vị tỳ khưu ấy nên chấp nhận y trong số ấy với mức tối đa là y 
nội và thượng y: Nếu ba (y) bị hư hỏng thì nên chấp nhận hai (y), hai (y) bị 
hư hỏng thì nên chấp nhận một (y), một (y) bị hư hỏng thì không nên chấp 
nhận.  

Nếu chấp nhận vượt quá số ấy: Vị yêu cầu vượt quá số ấy, trong lúc 
thực hiện thì 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 yêu cầu vượt quá số ấy từ gia chủ không phải là thân 
quyến, 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.”  
 

5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu 
cầu y vượt quá số ấy 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 yêu cầu y vượt quá số ấy thì phạm tội nissaggiya pācittiya. 
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.  
 

6. Trong khi mang đi (nói rằng): “Tôi sẽ mang lại phần còn thừa,” (các thí 
chủ) dâng cho (nói rằng): “Phần còn lại là của chính ngài,” (các thí chủ) dâng 
không vì nguyên nhân (y) bị cướp đoạt, (các thí chủ) dâng không vì nguyên 
nhân (y) bị hư hỏng, của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh 
cầu, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  

Dứt điều học về vượt quá số y ấy. 
--ooOoo-- 




