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5. 1. 8. PAṬHAMA UPAKKHAṬASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro puriso 
pajāpatiṃ etadavoca: “Ayyaṃ upanandaṃ cīvarena acchādessāmī ”ti. Assosi 
kho aññataro piṇḍacāriko bhikkhu tassa purisassa imaṃ vācaṃ 
bhāsamānassa. Atha kho so bhikkhu yenāyasmā upanando sakyaputto 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ 
etadavoca: “Mahāpuñño ’si tvaṃ āvuso upananda, amukasmiṃ okāse 
aññataro puriso pajāpatiṃ etadavoca: ayyaṃ upanandaṃ cīvarena 
acchādessāmī ”ti. “Atthāvuso maṃ so upaṭṭhāko ”ti. Atha kho āyasmā 
upanando sakyaputto yena so puriso tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ 
purisaṃ etadavoca: “Saccaṃ kira maṃ tvaṃ āvuso cīvarena acchādetu-
kāmosī ”ti. “Api1 m’ ayya evaṃ hoti: “Ayyaṃ upanandaṃ cīvarena 
acchādessāmī ”ti. “Sace kho maṃ tvaṃ āvuso cīvarena acchādetukāmo ’si, 
evarūpena cīvarena acchādehi. Kyāhaṃ tena acchannopi karissāmi, yāhaṃ 
na paribhuñjissāmī ”ti.  
 
 
 

2. Atha kho so puriso ujjhāyati khīyati vipāceti: “Mahicchā ime samaṇā 
sakyaputtiyā asantuṭṭhā, nayime sukarā cīvarena acchādetuṃ. Kathaṃ hi 
nāma ayyo upanando mayā pubbe appavārito maṃ upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjissatī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa 
khīyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto pubbe appavārito 
gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissatī ”ti? Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tvaṃ upananda 
pubbe appavārito gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjī ”ti?2 
“Saccaṃ bhagavā”. “Ñātako te upananda aññātako ”ti? “Aññātako bhagavā 
”ti. “Aññātako moghapurisa aññātakassa na jānāti patirūpaṃ vā 
appatirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā. Tattha nāma tvaṃ moghapurisa 
pubbe appavārito aññātakaṃ gahapatiṃ3 upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ 
āpajjissasi. Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Bhikkhuṃ paneva uddissa aññātakassa gahapatissa vā gahapatāniyā 
vā cīvaracetāpannaṃ4 upakkhaṭaṃ hoti, iminā cīvaracetāpannena 
cīvaraṃ cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarena acchādessāmī ’ti. 
Tatra ceso bhikkhu pubbe appavārito upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ 
āpajjeyya: sādhu vata maṃ āyasmā iminā cīvaracetāpannena evarūpaṃ 
vā evarūpaṃ vā cīvaraṃ cetāpetvā acchādehī ’ti kalyāṇakamyataṃ 
upādāya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 api meyya evaṃ hoti - Ma, PTS.    3 gahapatikaṃ - Ma.  
2 āpajjasi - Ma.       4 cīvaracetāpanaṃ - Syā. 
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5. 1. 8. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT  
VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ:  

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đã nói với 
người vợ điều này: - “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” Khi người 
đàn ông ấy đang nói lời này, có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã 
nghe được. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có 
người đàn ông nọ đã nói với người vợ điều này: ‘Tôi sẽ dâng y đến ngài đại 
đức Upananda.’” - “Này đại đức, người ấy là người hộ độ cho tôi.” Sau đó, đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp người đàn ông ấy, sau khi 
đến đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này đạo hữu, nghe nói đạo hữu 
có ý định dâng y đến tôi, có đúng không vậy?” - “Thưa ngài, tôi cũng có khởi 
ý như vầy: ‘Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này đạo hữu, nếu 
quả thật đạo hữu có ý định dâng y đến tôi thì hãy dâng y có hình thức như 
vầy. Tôi được dâng y mà tôi sẽ không sử dụng thì tôi sẽ làm gì với y ấy?”  
 
 

2. Sau đó, người đàn ông 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 
dâng y cho những người này! Vì sao ngài đại đức Upananda khi chưa được tôi 
thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y?” Các tỳ khưu đã nghe 
được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” “Này Upananda, là thân quyến của ngươi 
hay không phải là thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến.” 
“Này kẻ rồ dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp 
hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người không phải 
là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa được 
thỉnh cầu trước lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như 
trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Trường hợp có số tiền mua y của nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không 
phải là thân quyến đã được chuẩn bị dành riêng cho vị tỳ khưu: ‘Với số tiền 
mua y này sau khi mua y tôi sẽ dâng y đến vị tỳ khưu tên (như vầy).’ Trong 
trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến 
và đưa ra sự căn dặn về y: ‘Quả thật là tốt, với số tiền mua y này ông hãy 
mua y có hình thức như vầy và như vầy rồi dâng cho tôi;’ vì sự mong muốn 
y tốt đẹp, (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  



Pārājikapāḷi            Paṭhama upakkhaṭasikkhāpadaṃ - 5. 1. 8. 
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3. Bhikkhuṃ paneva uddissā ’ti bhikkhussatthāya, bhikkhuṃ 
ārammaṇaṃ karitvā, bhikkhuṃ acchādetukāmo.  
 

Aññātako nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 
asambaddho.  
 

Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  
 

Gahapatānī nāma yā kāci agāraṃ ajjhāvasati.  
 

Cīvaracetāpannaṃ nāma hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā muttā vā maṇi vā 
pavāḷo vā phaḷiko vā paṭako vā suttaṃ vā kappāso vā.  
 

Iminā cīvaracetāpannenā ’ti paccupaṭṭhitena.  
 

Cetāpetvā ’ti parivattetvā.  
 

Acchādessāmī ’ti dassāmi.  
 

Tatra ceso bhikkhū ’ti yaṃ bhikkhuṃ uddissa cīvaracetāpannaṃ 
upakkhaṭaṃ hoti, so bhikkhu.  
 

Pubbe appavārito ’ti pubbe avutto hoti: ‘Kīdisena te bhante cīvarena 
attho, kīdisaṃ te cīvaraṃ cetāpemī ’ti?  
 

Upasaṅkamitvā ’ti gharaṃ gantvā, yattha katthaci upasaṅkamitvā.  
 

Cīvare vikappaṃ āpajjeyyā ’ti āyataṃ vā hotu vitthataṃ vā appitaṃ 
vā saṇhaṃ vā.  
 

Iminā cīvaracetāpannenā ’ti paccupaṭṭhitena.  
 

Evarūpaṃ vā evarūpaṃ vā ’ti āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā 
saṇhaṃ vā.  
 

Cetāpetvā ’ti parivattetvā.  
 

Acchādehī ’ti dajjehi.  
 

Kalyāṇakamyataṃ upādāyā ’ti sādhatthiko1 mahagghatthiko.  
 

4. Tassa vacanena āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā saṇhaṃ vā 
cetāpeti, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante cīvaraṃ pubbe appavārito 
aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpannaṃ 
nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― 
dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 
                                                   
1 sādhutthiko - Syā.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1             Điều nissaggiya thứ nhất tiền mua y - 8 
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3. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 
 

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

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

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

Số tiền mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiền vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc là 
ngọc ma-ni, hoặc là đá quý, hoặc là pha lê, hoặc là vải vóc, hoặc là chỉ sợi, 
hoặc là bông vải. 
 

Với số tiền mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 
 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 
 

Tôi sẽ dâng: tôi sẽ cho. 
 

Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho.  
 

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

Lại đi đến: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 
 

Đưa ra sự căn dặn về y: (Y) hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn 
màng. 
 

Với số tiền mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 
 

Có hình thức như vầy và như vầy: là dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc 
mịn màng. 
 

Sau khi mua: sau khi trao đổi. 
 

(Đạo hữu) hãy dâng cho: hãy trao cho.  
 

Vì sự mong muốn y tốt đẹp: có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao.  
 

4. (Gia chủ) mua (y) dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng theo lời 
nói của vị ấy. Trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt 
được thì phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
―(như trên)― “Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước 
lại đi đến gia chủ không phải là thân quyến và đã đưa ra sự căn dặn về y, 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ―nt― hội chúng nên 
cho lại ―nt― chư đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.”  



Pārājikapāḷi                Dutiya upakkhaṭasikkhāpadaṃ - 5. 1. 9. 
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5. Aññātake aññātakasaññī pubbe appavārito gahapatikaṃ 
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññātake 
vematiko ―pe― Aññātake ñātakasaññī pubbe appavārito gahapatikaṃ 
upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Ñātake 
aññātakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātake vematiko, āpatti dukkaṭassa. 
Ñātake ñātakasaññī, anāpatti.  
 

6. Anāpatti ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, 
mahagghaṃ cetāpetukāmassa appagghaṃ cetāpeti, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Paṭhama upakkhaṭasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
5. 1. 9. DUTIYA UPAKKHAṬASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro puriso 
aññataraṃ purisaṃ etadavoca: “Ahaṃ ayyaṃ upanandaṃ1 cīvarena 
acchādessāmī ”ti. So ’pi evamāha: “Ahampi ayyaṃ upanandaṃ cīvarena 
acchādessāmī ”ti. Assosi kho aññataro piṇḍacāriko bhikkhu tesaṃ 
purisānaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. Atha kho so bhikkhu yenāyasmā upanando 
sakyaputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ 
sakyaputtaṃ etadavoca: “Mahāpuñño ’si tvaṃ āvuso upananda amukasmiṃ 
okāse aññataro puriso aññataraṃ purisaṃ etadavoca: “Ahaṃ ayyaṃ 
upanandaṃ cīvarena acchādessāmī ”ti. So ’pi evamāha: “Ahampi ayyaṃ 
upanandaṃ cīvarena acchādessāmī ”ti. “Atthāvuso maṃ te upaṭṭhākā ”ti.  
 
 

2. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto yena te purisā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā te purise etadavoca: “Saccaṃ kira maṃ tumhe āvuso cīvarehi 
acchādetukāmatthā ”ti? “Api nayya evaṃ hoti, ayyaṃ upanandaṃ cīvarehi 
acchādessāmā ”ti. “Sace kho maṃ tumhe āvuso cīvarehi acchādetukāmattha, 
evarūpena cīvarena acchādetha, kyāhaṃ tehi acchanno ’pi karissāmi, 
yānāhaṃ na paribhuñjissāmī ”ti.  
 
 

3. Atha kho te purisā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Mahicchā ime 
samaṇā sakyaputtiyā asantuṭṭhā, nayime sukarā cīvarehi acchādetuṃ, 
kathaṃ hi nāma ayyo upanando amhehi pubbe appavārito upasaṅkamitvā 
cīvare vikappaṃ āpajjissatī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ purisānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando 
sakyaputto pubbe appavārito gahapatike upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ 
āpajjissatī ”ti?  

                                                   
1 ayyaṃ upanandaṃ - Ma, Syā. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1          Điều nissaggiya thứ nhì về tiền mua y - 9 
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5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, 
―(như trên)― Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y 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. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo mua (y) giá thấp đối với 
người có ý định mua (y) giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  

Dứt điều học thứ nhất  
về (số tiền) đã được chuẩn bị. 

--ooOoo-- 
 

5. 1. 9. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ  
VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ:  

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ đã nói với 
người đàn ông khác điều này: - “Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.” 
Người kia cũng đã nói như vầy: - “Tôi cũng sẽ dâng y đến ngài đại đức 
Upananda.” Có vị tỳ khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã nghe được cuộc 
nói chuyện này của những người đàn ông ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến 
gặp đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Này đại đức Upananda, ngài có 
phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có người đàn ông nọ đã nói với người đàn ông 
khác điều này: ‘Tôi sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’ Người kia cũng đã 
nói như vầy: ‘Tôi cũng sẽ dâng y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này đại 
đức, họ là những người hộ độ cho tôi.”  
 

2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi đến gặp những 
người đàn ông ấy, sau khi đến đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - 
“Này các đạo hữu, nghe nói các đạo hữu có ý định dâng các y đến tôi, có đúng 
không vậy?” - “Thưa ngài, chúng tôi cũng có khởi ý như vầy: ‘Chúng tôi sẽ 
dâng các y đến ngài đại đức Upananda.’” - “Này các đạo hữu, nếu quả thật các 
đạo hữu có ý định dâng các y đến tôi thì nên dâng y có hình thức như vầy. Tôi 
được dâng những y mà tôi sẽ không sử dụng thì tôi sẽ làm gì với các y ấy?” 
 

3. Khi ấy, những người đàn ông 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 dâng các y cho những người này! Tại sao ngài đại đức Upananda khi 
chưa được chúng tôi thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y?” 
Các tỳ khưu đã nghe được những người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi chưa được thỉnh 
cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y?”  
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4. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
tvaṃ upananda pubbe appavārito gahapatike upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. “Ñātakā te upananda aññātakā ”ti? 
“Aññātakā bhagavā ”ti. “Aññātako moghapurisa aññātakānaṃ na jānāti 
patirūpaṃ vā appatirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā. Tattha nāma tvaṃ 
moghapurisa pubbe appavārito aññātake gahapatike upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjissasi. Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Bhikkhuṃ paneva uddissa ubhinnaṃ aññātakānaṃ gahapatīnaṃ vā 
gahapatānīnaṃ vā paccekacīvaracetāpannā upakkhaṭā1 honti: ‘Imehi 
mayaṃ paccekacīvaracetāpannehi paccekacīvarāni cetāpetvā 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarehi acchādessāmā ’ti. Tatra ceso bhikkhu 
pubbe appavārito upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya: ‘Sādhu vata 
maṃ āyasmanto imehi paccekacīvaracetāpannehi evarūpaṃ vā evarūpaṃ 
vā cīvaraṃ cetāpetvā acchādetha. Ubho’va santā ekenā ’ti, kalyāṇa-
kamyataṃ upādāya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

5. Bhikkhuṃ paneva uddissā ’ti bhikkhussatthāya, bhikkhuṃ 
ārammaṇaṃ karitvā, bhikkhuṃ acchādetukāmā.  
 

Ubhinnan ’ti dvinnaṃ.  
 

Aññātakā nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 
asambaddhā. 
 

Gahapatī nāma ye keci agāraṃ ajjhāvasanti.  
 

Gahapatāniyo2 nāma yā kāci agāraṃ ajjhāvasanti.  
 

Cīvaracetāpannā nāma hiraññā vā suvaṇṇā vā muttā vā maṇi vā 
pavāḷā3 vā phaḷikā vā paṭakā vā suttā vā kappāsā vā.  
 

Imehi cīvaracetāpannehī ’ti paccupaṭṭhitehi.  
 

Cetāpetvā ’ti parivattetvā.  
 

Acchādessāmā ’ti dassāma.  
 

Tatra ceso bhikkhū ’ti yaṃ bhikkhuṃ uddissa cīvaracetāpannā 
upakkhaṭā honti so bhikkhu.  
 

Pubbe appavārito ’ti pubbe avutto hoti: ‘Kīdisena te bhante cīvarena 
attho, kīdisaṃ te cīvaraṃ cetāpemā ’ti?4  
 

Upasaṅkamitvā ’ti gharaṃ gantvā, yattha katthaci upasaṅkamitvā.  

                                                   
1 paccekacīvaracetāpannāni upakkhaṭāni - Ma.   3 masāragallā vā - PTS. 
2 gahapatānī - Syā.      4 cīvaraṃ cetāpessāmāti - Syā. 
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4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các 
gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” - “Này Upananda, là các thân quyến của ngươi hay không phải là 
các thân quyến?” - “Bạch Thế Tôn, không phải là các 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 những người không 
phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy sao ngươi khi chưa 
được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y vậy? 
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:  
 

“Trường hợp có các số tiền mua y khác nhau của hai nam gia chủ hoặc 
(của hai) nữ gia chủ không phải là các thân quyến đã được chuẩn bị dành 
riêng cho vị tỳ khưu: ‘Với các số tiền mua y khác nhau này sau khi mua các 
y khác nhau chúng tôi sẽ dâng các y đến vị tỳ khưu tên (như vầy).’ Trong 
trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến 
và đưa ra sự căn dặn về y: ‘Quả thật là tốt, với các số tiền mua y này quý 
ông hãy mua y có hình thức như vầy và như vầy rồi hãy dâng cho tôi, cả 
hai là với một (y);’ vì sự mong muốn y tốt đẹp, (y ấy) nên được xả bỏ và (vị 
ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

5. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 
 

Của hai: của cả hai. 
 

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

(Các) nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nam nào sống trong 
căn nhà. 
 

(Các) nữ gia chủ nghĩa là bất cứ những người nữ nào sống trong căn 
nhà. 
 

Các số tiền mua y nghĩa là nhiều vàng, hoặc là các tiền vàng, hoặc là 
các ngọc ma-ni, hoặc là các ngọc trai, hoặc là các đá quý, hoặc là các pha lê, 
hoặc là nhiều vải vóc, hoặc là nhiều chỉ sợi, hoặc là nhiều bông vải. 
 

Với các số tiền mua y này: với (các số tiền) đã được sẵn sàng. 
 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 
 

Chúng tôi sẽ dâng: chúng tôi sẽ cho. 
 

Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy: vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu 
mà các số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho.  
 

Chưa được thỉnh cầu trước: chưa được nói trước rằng: “Thưa ngài, 
ngài có nhu cầu với loại y như thế nào?” “Chúng tôi sẽ mua y như thế nào cho 
ngài?”  
 

Lại đi đến: sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 
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Cīvare vikappaṃ āpajjeyyā ’ti āyataṃ vā hotu vitthataṃ vā appitaṃ 
vā saṇhaṃ vā.  
 

Imehi cīvaracetāpannehī ’ti paccupaṭṭhitehi.  
 

Evarūpaṃ vā evarūpaṃ vā ’ti āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā 
saṇhaṃ vā.  
 

Cetāpetvā ’ti parivattetvā.  
 

Acchādethā ’ti dajjetha.  
 

Ubho’va santā ekenā ’ti dvepi janā ekena.  
 

Kalyāṇakamyataṃ upādāyā ’ti sādhatthiko1 mahagghatthiko.  
 
 

6. Tassa vacanena āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā saṇhaṃ vā 
cetāpenti. Payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante cīvaraṃ pubbe appavārito aññātake 
gahapatike upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpannaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ 
saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― 
āyasmato dammī ”ti. ―pe―  

 
 

7. Aññātake aññātakasaññī pubbe appavārito gahapatike upasaṅkamitvā 
cīvare vikappaṃ āpajjati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññātake vematiko ―pe― 
Aññātake ñātakasaññī pubbe appavārito gahapatike upasaṅkamitvā cīvare 
vikappaṃ āpajjati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Ñātake aññātakasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Ñātake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ñātake ñātakasaññī, 
anāpatti.  

 
 

8. Anāpatti ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, 
mahagghaṃ cetāpetukāmānaṃ appagghaṃ cetāpeti, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  

 
Dutiya upakkhaṭasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 sādhutthiko - Syā.  
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Đưa ra sự căn dặn về y: (Y) hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn 
màng. 
 

Với các số tiền mua y này: với (các số tiền) đã được sẵn sàng. 
 

Có hình thức như vầy và như vầy: là dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc 
mịn màng. 
 

Sau khi mua: sau khi trao đổi. 
 

(Quý ông) hãy dâng đến: (quý ông) hãy trao cho. 
 

Cả hai là với một (y): luôn cả hai người là với một (y).  
 

Vì sự mong muốn y tốt đẹp: có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao.  
 
 

6. Họ mua (y) dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng theo lời nói của 
vị ấy. Trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì 
phạm vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy ―(như trên)― 
“Bạch các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các 
gia chủ không phải là các thân quyến và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ―nt― hội chúng nên cho lại 
―nt― chư đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.”  
 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, 
―(như trên)― Không phải là thân quyến, (lầm) tưởng là thân quyến, khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y 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.  
 

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

Dứt điều học thứ nhì về (số tiền) đã được chuẩn bị. 
--ooOoo-- 
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5. 1. 10. RĀJASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa 
sakyaputtassa upaṭṭhāko mahāmatto āyasmato upanandassa sakyaputtassa 
dūtena cīvaracetāpannaṃ pāhesi: “Iminā cīvaracetāpannena cīvaraṃ 
cetāpetvā ayyaṃ upanandaṃ cīvarena acchādehī ”ti. Atha kho so dūto 
yenāyasmā upanando sakyaputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca: “Idaṃ kho bhante 
āyasmantaṃ uddissa cīvaracetāpannaṃ ābhataṃ. Patigaṇhātu āyasmā 
cīvaracetāpannan ”ti. Evaṃ vutte āyasmā upanando sakyaputto taṃ dūtaṃ 
etadavoca: “Na kho mayaṃ āvuso cīvaracetāpannaṃ patigaṇhāma, cīvarañca 
kho mayaṃ patigaṇhāma kālena kappiyan ”ti. Evaṃ vutte so dūto 
āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ etadavoca: “Atthi panāyasmato koci 
veyyāvaccakaro ”ti. Tena kho pana samayena aññataro upāsako ārāmaṃ 
agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho āyasmā upanando sakyaputto taṃ 
dūtaṃ etadavoca: “Eso kho āvuso upāsako bhikkhūnaṃ veyyāvaccakaro ”ti. 
Atha kho so dūto taṃ upāsakaṃ saññāpetvā yenāyasmā upanando sakya-
putto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ 
etadavoca: “Yaṃ kho bhante āyasmā veyyāvaccakaraṃ niddisi, saññatto so 
mayā, upasaṅkamatu āyasmā kālena, cīvarena taṃ acchādessatī ”ti.  
 
 
 
 

2. Tena kho pana samayena so mahāmatto āyasmato upanandassa 
sakyaputtassa santike dūtaṃ pāhesi: “Paribhuñjatu ayyo taṃ cīvaraṃ. 
Icchāma mayaṃ ayyena taṃ cīvaraṃ paribhuttan ”ti. Atha kho āyasmā 
upanando sakyaputto taṃ upāsakaṃ na kiñci avacāsi. Dutiyampi kho so 
mahāmatto āyasmato upanandassa sakyaputtassa santike dūtaṃ pāhesi: 
“Paribhuñjatu ayyo taṃ cīvaraṃ, icchāma mayaṃ ayyena taṃ cīvaraṃ 
paribhuttan ”ti. Dutiyampi kho āyasmā upanando sakyaputto taṃ upāsakaṃ 
na kiñci avacāsi. Tatiyampi kho so mahāmatto āyasmato upanandassa 
sakyaputtassa santike dūtaṃ pāhesi: “Paribhuñjatu ayyo taṃ cīvaraṃ, 
icchāma mayaṃ ayyena taṃ cīvaraṃ paribhuttan ”ti.  
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena negamassa1 samayo hoti. Negamena2 ca 
katikā katā hoti: “Yo pacchā āgacchati, paññāsaṃ baddho ”ti.3 Atha kho 
āyasmā upanando sakyaputto yena so upāsako tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ upāsakaṃ etadavoca:  

                                                   
1 nigamassa - Syā.       3 paññāsambaddhoti - Syā.  
2 nigamena - Syā.       paññāsaṃ bandho ’ti - PTS. 
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5. 1. 10. ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần, là người hộ độ 
cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya, đã phái sứ giả đem tiền mua y 
đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya (bảo rằng): - “Hãy mua y với số 
tiền mua y này rồi dâng y đến ngài đại đức Upananda.” Sau đó, người sứ giả 
ấy đã đi đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với 
đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, số tiền mua y 
này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. Xin đại đức hãy nhận 
lãnh tiền mua y.” Khi được nói như thế, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã nói với người sứ giả ấy điều này: - “Này đạo hữu, chúng tôi không 
nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp 
thời.” Khi được nói như thế, người sứ giả ấy đã nói với đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya điều này: - “Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức không?” 
Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến tu viện do công việc cần làm nào 
đó. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nói với người sứ giả ấy 
điều này: - “Này đạo hữu, chính nam cư sĩ này là người phục vụ cho các tỳ 
khưu.” Sau đó, khi đã dặn dò nam cư sĩ ấy, người sứ giả ấy đã đi đến gặp đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya điều này: - “Thưa ngài, người phục vụ mà đại đức chỉ ra 
đã được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.”  
 
 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya (nhắn rằng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y 
ấy. Chúng tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” Khi ấy, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả. Đến 
lần thứ nhì, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya (nhắn rằng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y ấy. Chúng 
tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.” Đến lần thứ nhì, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả. Đến 
lần thứ ba, vị quan đại thần ấy đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya (nhắn rằng): - “Thưa ngài, xin hãy sử dụng y ấy. Chúng 
tôi muốn y ấy được ngài đại đức sử dụng.”  
 
 
 
 
 

3. Vào lúc bấy giờ là ngày hội họp của thị trấn. Và thị trấn đã thực hiện 
quy định là: “Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiền.” Khi ấy, đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya đã đi đến gặp nam cư sĩ ấy, sau khi đến đã nói với nam 
cư sĩ ấy điều này:  
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“Attho me āvuso cīvarenā ”ti. “Ajjunho bhante āgamehi, ajja negamassa 
samayo hoti, negamena ca katikā katā hoti: ‘Yo pacchā āgacchati paññāsaṃ 
baddho ’”ti. “Ajjeva me āvuso cīvaraṃ dehī ”ti ovaṭṭikāya parāmasi. Atha kho 
so upāsako āyasmatā upanandena sakyaputtena nippīḷiyamāno āyasmato 
upanandassa sakyaputtassa cīvaraṃ cetāpetvā pacchā agamāsi. Manussā 
taṃ upāsakaṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ ayyo1 pacchā āgatosi, paññāsaṃ 
jitosī ”ti.  
 
 
 

4. Atha kho so upāsako tesaṃ manussānaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Mahicchā ime samaṇā sakyaputtiyā 
asantuṭṭhā, nayimesaṃ sukaraṃ veyyāvaccampi kātuṃ. Kathaṃ hi nāma 
āyasmā upanando upāsakena ‘ajjunho bhante āgamehī ’ti vuccamāno 
nāgamessatī ”ti?2 Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā upanando sakyaputto upāsakena 
‘ajjunho bhante āgamehī ’ti vuccamāno nāgamessatī ”ti?3 Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ 
upananda upāsakena ‘ajjunho bhante āgamehī ’ti vuccamāno nāgamesī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― “Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa upāsakena ‘ajjunho bhante āgamehī ’ti vuccamāno 
nāgamessasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Bhikkhuṃ paneva uddissa rājā vā rājabhoggo vā brāhmaṇo vā 
gahapatiko vā dūtena cīvaracetāpannaṃ pahiṇeyya: ‘Iminā 
cīvaracetāpannena cīvaraṃ cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvarena 
acchādehī ’ti. So ce dūto taṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya: 
‘Idaṃ kho bhante āyasmantaṃ uddissa cīvaracetāpannaṃ ābhataṃ. 
Patigaṇhātu āyasmā cīvaracetāpannan ’ti. Tena bhikkhunā so dūto 
evamassa vacanīyo: ‘Na kho mayaṃ āvuso cīvaracetāpannaṃ 
patigaṇhāma, cīvarañca kho mayaṃ patigaṇhāma kālena kappiyan ’ti. So 
ce dūto taṃ bhikkhuṃ evaṃ vadeyya: ‘Atthi panāyasmato koci 
veyyāvaccakaro ’ti. Cīvaratthikena bhikkhave bhikkhunā veyyāvaccakaro 
niddisitabbo ārāmiko vā upāsako vā, ‘Eso kho āvuso bhikkhūnaṃ 
veyyāvaccakaro ’ti. So ce dūto taṃ veyyāvaccakaraṃ saññāpetvā taṃ 
bhikkhuṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya: ‘Yaṃ kho bhante āyasmā 
veyyāvaccakaraṃ niddisi, saññatto so mayā, upasaṅkamatu āyasmā 
kālena, cīvarena taṃ acchādessatī ’ti. Cīvaratthikena bhikkhave bhikkhunā 
veyyāvaccakaro upasaṅkamitvā dvattikkhattuṃ4 codetabbo sāretabbo: 
‘Attho me āvuso cīvarenā ’ti.  

                                                   
1 ayya - Syā.        3 nāgamissatīti - PTS.            4 dvittikkhattuṃ - Syā, PTS. 
2 Kathaṃ hi nāma upāsakena ‘ajjunho bhante āgamehī ’ti vuccamānā nāgamissantīti - PTS. 
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- “Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về y.” - “Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày 
hôm nay. Hôm nay là ngày hội họp của thị trấn. Và thị trấn đã thực hiện quy 
định là: ‘Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiền.’” - “Này đạo hữu, hãy dâng y 
cho tôi ngay hôm nay,” rồi đã nắm lấy dây thắt lưng (của người ấy).” Khi ấy, 
nam cư sĩ ấy trong lúc bị đại đức Upananda con trai dòng Sakya ép buộc nên 
đã mua y cho đại đức Upananda con trai dòng Sakya và đã đi đến trễ. Dân 
chúng đã nói với nam cư sĩ ấy điều này: - “Này ông, vì sao ông lại đi đến trễ? 
Ông đã bị mất năm mươi tiền.”  
 
 
 

4. Khi ấy, nam cư sĩ 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 phục vụ cho những 
người này! Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi được nam cư sĩ 
nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay’ lại không chờ đợi?” 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 khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa 
ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay’ lại không chờ đợi?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này Upananda, 
nghe nói ngươi khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho 
ngày hôm nay’ lại không chờ đợi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― “Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho 
ngày hôm nay’ lại không chờ đợi? 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:  
 
 
 

“Trường hợp đức vua, hoặc quan triều đình, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia 
chủ phái sứ giả đem số tiền mua y dành riêng cho vị tỳ khưu (nói rằng): 
‘Hãy mua y với số tiền mua y này rồi hãy dâng đến vị tỳ khưu tên (như 
vầy).’ Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị tỳ khưu ấy và nói như vầy: ‘Thưa 
ngài, số tiền mua y này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. 
Xin đại đức hãy nhận lãnh tiền mua y.’ Người sứ giả ấy nên được vị tỳ 
khưu ấy nói như vầy: ‘Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y 
và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.’ Nếu người sứ giả 
ấy nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức 
không?’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y nên chỉ ra người 
phục vụ là người phụ việc chùa hoặc là nam cư sĩ: ‘Này đạo hữu, đây chính 
là người phục vụ cho các tỳ khưu.’ Nếu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò 
người phục vụ ấy rồi đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy nói như vầy: ‘Thưa ngài, 
người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến 
lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho ngài.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
sự cần dùng y sau khi đi đến gặp người phục vụ ấy rồi nên thông báo nên 
nhắc nhở hai hoặc ba lần: ‘Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về y.’  
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Dvattikkhattuṃ codayamāno sārayamāno taṃ cīvaraṃ 
abhinipphādeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce abhinipphādeyya, catukkhattuṃ 
pañcakkhattuṃ chakkhattuṃ paramaṃ tuṇhībhūtena uddissa ṭhātabbaṃ. 
Catukkhattuṃ pañcakkhattuṃ chakkhattuṃ paramaṃ tuṇhībhūto uddissa 
tiṭṭhamāno taṃ cīvaraṃ abhinipphādeyya, iccetaṃ kusalaṃ. Tato ce 
uttariṃ vāyamamāno taṃ cīvaraṃ abhinipphādeyya nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. No ce abhinipphādeyya yatassa cīvaracetāpannaṃ ābhataṃ, 
tattha sāmaṃ vā gantabbaṃ dūto vā pāhetabbo: ‘Yaṃ kho tumhe 
āyasmanto bhikkhuṃ uddissa cīvaracetāpannaṃ pahiṇittha, na taṃ tassa 
bhikkhuno kiñci atthaṃ anubhoti. Yuñjantāyasmanto sakaṃ mā vo sakaṃ 
vinassā ’ti. Ayaṃ tattha sāmīcī ”ti.  
 

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

Rājā nāma yo koci rajjaṃ kāreti.  
 

Rājabhoggo nāma yo koci rañño bhattavetanāhāro.1  
 

Brāhmaṇo nāma jātiyā brāhmaṇo.  
 

Gahapatiko nāma ṭhapetvā rājānaṃ rājabhoggaṃ brāhmaṇaṃ avaseso 
gahapatiko nāma.  
 

Cīvaracetāpannaṃ nāma hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā muttā vā maṇi vā.  
 

Iminā cīvaracetāpannenā ’ti paccupaṭṭhitena.  
 

Cetāpetvā ’ti parivattetvā.  
 

Acchādehī ’ti dajjehi.  
 

So ce dūto taṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya: ‘Idaṃ kho 
bhante āyasmantaṃ uddissa cīvaracetāpannaṃ ābhataṃ. Patigaṇhātu 
āyasmā cīvaracetāpannan ’ti. Tena bhikkhunā so dūto evamassa vacanīyo: 
‘Na kho mayaṃ āvuso cīvaracetāpannaṃ patigaṇhāma, cīvarañca kho 
mayaṃ patigaṇhāma kālena kappiyan ’ti. So ce dūto taṃ bhikkhuṃ evaṃ 
vadeyya: ‘Atthi panāyasmato koci veyyāvaccakaro ’ti. Cīvaratthikena 
bhikkhave bhikkhunā veyyāvaccakaro niddisitabbo, ārāmiko vā upāsako vā: 
‘Eso kho āvuso bhikkhūnaṃ veyyāvaccakaro ’ti. Na vattabbo: ‘Tassa dehī ’ti 
vā so vā nikkhipissati, so vā parivattessati,2 so vā cetāpessatī ’ti.  
 

So ce dūto taṃ veyyāvaccakaraṃ saññāpetvā taṃ bhikkhuṃ 
upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya: ‘Yaṃ kho bhante āyasmā veyyāvaccakaraṃ 
niddisi, saññatto so mayā, upasaṅkamatu āyasmā kālena, cīvarena taṃ 
acchādessatī ’ti. Cīvaratthikena bhikkhave bhikkhunā veyyāvaccakaro 
upasaṅkamitvā dvattikkhattuṃ codetabbo sāretabbo: ‘Attho me āvuso 
cīvarenā ’ti. Na vattabbo: ‘Dehi me cīvaraṃ, āhara me cīvaraṃ, parivattehi3 
me cīvaraṃ, cetāpehi me cīvaran ’ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi 
vattabbo. Sace abhinipphādeti, iccetaṃ kusalaṃ.  

                                                   
1 bhattavetanāraho - Syā.  2 parivaṭṭissati - Syā.  3 parivaṭṭehi - Syā.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1                Điều nissaggiya về đức vua - 10 
 

 
 

551

Trong khi thông báo nhắc nhở hai hoặc ba lần, nếu đạt được y ấy, như 
thế việc này là tốt đẹp; nếu không đạt được thì nên đứng với trạng thái im 
lặng bốn lần, năm lần, tối đa là sáu lần. Trong khi đứng với trạng thái im 
lặng bốn lần, năm lần, tối đa là sáu lần, nếu đạt được y ấy, như thế việc 
này là tốt đẹp; nếu không đạt được rồi ra sức vượt quá số lần ấy và đạt 
được y ấy thì (y ấy) phạm vào nissaggiya và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 
Nếu không đạt được thì tiền mua y đã được mang lại là của nơi nào thì nên 
đích thân đi đến nơi ấy, hoặc nên phái sứ giả đi đến (nói rằng): ‘Này quý vị, 
các người đã gởi đến số tiền mua y dành riêng cho vị tỳ khưu nào, số tiền 
ấy không có được chút gì lợi ích cho vị tỳ khưu ấy. Quý vị hãy thâu hồi lại 
vật của mình, chớ để vật của quý vị bị mất mát. Đây là điều đúng đắn trong 
trường hợp ấy.” 
 

5. Dành riêng cho vị tỳ khưu: vì nhu cầu của vị tỳ khưu, sau khi nghĩ 
đến vị tỳ khưu rồi có ý định dâng vị tỳ khưu. 
 

Đức vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc. 
 

Quan triều đình nghĩa là người nào nhận lãnh bữa ăn và tiền lương của 
đức vua. 
 

Bà-la-môn nghĩa là Bà-la-môn do sự sanh ra. 
 

Gia chủ nghĩa là trừ ra các vị vua, các quan triều đình, các Bà-la-môn; 
những người còn lại gọi là gia chủ. 
 

Số tiền mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiền vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc 
ngọc là ma-ni. 
 

Với số tiền mua y này: với (số tiền) đã được sẵn sàng. 
 

Sau khi mua y: sau khi trao đổi. 
 

Hãy dâng đến: hãy trao cho.  
 

Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị tỳ khưu ấy và nói như vầy: ‘Thưa ngài, 
số tiền mua y này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. Xin đại đức 
hãy nhận lãnh tiền mua y.’ Người sứ giả ấy nên được vị tỳ khưu ấy nói như 
vầy: ‘Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chỉ 
nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.’ Nếu người sứ giả ấy nói với vị tỳ 
khưu ấy như vầy: ‘Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức không?’ Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y nên chỉ ra người phục vụ là người phụ việc 
chùa hoặc là nam cư sĩ: ‘Này đạo hữu, đây chính là người phục vụ cho các 
tỳ khưu.’ Không nên nói: ‘Hãy trao cho người ấy;’ hoặc ‘Người ấy sẽ cất 
giữ;’ hoặc ‘Người ấy sẽ trao đổi;’ hoặc ‘Người ấy sẽ mua.’  
 

Nếu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò người phục vụ ấy rồi đã đi đến gặp 
vị tỳ khưu ấy nói như vầy: ‘Thưa ngài, người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã 
được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y sau khi đi đến gặp người 
phục vụ ấy rồi nên thông báo, nên nhắc nhở hai hoặc ba lần: ‘Này đạo hữu, 
tôi có nhu cầu về y.’ Không nên nói: ‘Hãy dâng y cho tôi;’ ‘Hãy mang lại y 
cho tôi;’ ‘Hãy trao đổi y cho tôi;’ ‘Hãy mua y cho tôi.’ Nên được nói đến lần 
thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu đạt được (y), như thế việc này là 
tốt đẹp. 
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No ce abhinipphādeti, tattha gantvā tuṇhībhūtena uddissa ṭhātabbaṃ. Na 
āsane nisīditabbaṃ, na āmisaṃ paṭiggahetabbaṃ, na dhammo bhāsitabbo. 
‘Kiṃ kāraṇā āgatosī ’ti pucchiyamāno1 ‘Jānāhi2 āvuso ’ti vattabbo. Sace āsane 
vā nisīdati, āmisaṃ vā patigaṇhāti, dhammaṃ vā bhāsati, ṭhānaṃ bhañjati. 
Dutiyampi ṭhātabbaṃ. Tatiyampi ṭhātabbaṃ. Catukkhattuṃ codetvā 
catukakhattuṃ ṭhātabbaṃ. Pañcakkhattuṃ codetvā dvikkhattuṃ 
ṭhātabbaṃ. Chakkhattuṃ codetvā na ṭhātabbaṃ. Tato ce uttariṃ 
vāyamamāno taṃ cīvaraṃ abhinipphādeti, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena 
nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante cīvaraṃ 
atirekatikkhattuṃ codanāya atirekachakkhattuṃ ṭhānena abhinipphāditaṃ 
nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― 
dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 

No ce abhinipphādeyya, yatassa cīvaracetāpannaṃ ābhataṃ tattha 
sāmaṃ vā gantabbaṃ, dūto vā pāhetabbo: “Yaṃ kho tumhe āyasmanto 
bhikkhuṃ uddissa cīvaracetāpannaṃ pahiṇittha, na taṃ tassa bhikkhuno 
kiñci atthaṃ anubhoti. Yuñjantāyasmanto sakaṃ, mā vo sakaṃ vinassā ”ti.  
 

Ayaṃ tattha sāmīcī ”ti ayaṃ tattha anudhammatā.  
 

6. Atirekatikkhattuṃ codanāya atirekachakkhattuṃ ṭhānena,3 
atirekasaññī abhinipphādeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekatikkhattuṃ 
codanāya atirekachakkhattuṃ ṭhānena vematiko abhinipphādeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekatikkhattuṃ codanāya atirekachakkhattuṃ 
ṭhānena ūnakasaññī abhinipphādeti nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Ūnakatikkhattuṃ codanāya ūnakachakkhattuṃ ṭhānena atirekasaññī āpatti 
dukkaṭassa. Ūnakatikkhattuṃ codanāya ūnakachakkhattuṃ ṭhānena 
vematiko āpatti dukkaṭassa. Ūnakatikkhattuṃ codanāya ūnakachakkhattuṃ 
ṭhānena ūnakasaññī, anāpatti.  
 

7. Anāpatti tikkhattuṃ codanāya chakkhattuṃ ṭhānena, 
ūnakachakkhattuṃ codanāya ūnakachakkhattuṃ ṭhānena, acodiyamāno 
deti, sāmikā codetvā denti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Rājasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
Cīvaravaggo paṭhamo.  

--ooOoo-- 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

Ubbhataṃ kaṭhinaṃ tīṇi dhovanañca paṭiggaho,  
aññātakāni tīṇeva ubhinnaṃ dūtakena ca.  

--ooOoo-- 

                                                   
1 pucchamāno - Syā.   2 na jānāsi - Sīmu.  3 sabbattha ‘ṭhāne’ti dissati - Syā.  
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Nếu không đạt được thì sau khi đi đến nơi ấy nên đứng với trạng thái im 
lặng. Không nên ngồi xuống chỗ ngồi. Không nên thọ nhận vật thực. Không 
nên thuyết Pháp. Nếu được hỏi: ‘Ngài đã đi đến vì lý do gì?’ Nên nói rằng: 
‘Này đạo hữu, ngươi hãy biết lấy.’ Nếu ngồi xuống chỗ ngồi, hoặc thọ nhận 
vật thực, hoặc thuyết Pháp, thì làm hỏng việc đứng. Lần thứ nhì, nên đứng. 
Lần thứ ba, nên đứng. Sau khi thông báo bốn lần, nên đứng bốn lần. Sau khi 
thông báo năm lần, nên đứng hai lần. Sau khi thông báo sáu lần thì không 
nên đứng. Nếu không đạt được rồi ra sức vượt quá số lần ấy và đạt được y ấy, 
trong lúc thực hiện thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm 
vào nissaggiya, (y ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc 
đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy ―(như trên)― 
“Bạch các ngài, y này của tôi đã đạt được do sự thông báo quá ba lần và 
đứng quá sáu lần, 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.”  
 

Nếu không đạt được thì tiền mua y đã được mang lại là của nơi nào thì 
nên đích thân đi đến nơi ấy hoặc nên phái sứ giả đi đến (nói rằng): “Này quý 
vị, các người đã gởi đến số tiền mua y dành riêng cho vị tỳ khưu nào, số tiền 
ấy không có được chút gì lợi ích cho vị tỳ khưu ấy. Quý vị hãy thâu hồi lại vật 
của mình, chớ để vật của quý vị bị mất mát.”  
 

Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là điều hợp lý 
trong trường hợp ấy.  
 

6. Với sự thông báo hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, nhận biết là đã 
vượt quá, vị đạt được thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Với sự thông báo 
hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, có sự hoài nghi, vị đạt được thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Với sự thông báo hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu 
lần, (lầm) tưởng là chưa đủ, vị đạt được thì phạm tội nissaggiya pācittiya. 
Với sự thông báo chưa đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, (lầm) tưởng 
là đã vượt quá, phạm tội dukkaṭa. Với sự thông báo chưa đủ ba lần, với việc 
đứng chưa đủ sáu lần, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Với sự thông báo 
chưa đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, nhận biết là chưa đủ thì vô tội.  
 

7. Với sự thông báo ba lần, với việc đứng sáu lần, với sự thông báo chưa 
đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, (người ấy) dâng khi chưa được 
thông báo, thí chủ dâng sau khi thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.”  

Dứt điều học về đức vua. 
Phẩm Y là thứ nhất. 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

 Kaṭhina đã hết hiệu lực có ba điều, việc giặt, và việc nhận lãnh, ba điều 
nữa về không phải là thân quyến, của cả hai, và bởi người sứ giả.  

--ooOoo-- 




