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5. 2. KOSIYAVAGGO  
 
 

5. 2. 1. KOSIYASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye. 
Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kosiyakārake upasaṅkamitvā 
evaṃ vadenti:1 “Bahu āvuso kosakārake pacatha amhākampi dassatha. 
Mayampi icchāma kosiyamissakaṃ santhataṃ kātun ”ti. Te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā amhe 
upasaṅkamitvā evaṃ vakkhanti: ‘Bahū āvuso kosakārake pacatha, 
amhākampi dassatha, mayampi icchāma kosiyamissakaṃ santhataṃ kātun 
’ti. Amhākampi alābhā amhākampi dulladdhaṃ, ye mayaṃ ājīvassa hetu 
puttadārassa kāraṇā bahū buddake pāṇake2 saṅghātaṃ āpādemā ”ti. 
Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū kosiyakārake upasaṅkamitvā evaṃ 
vakkhanti: ‘Bahū āvuso kosakārake pacatha, amhākampi dassatha, mayampi 
icchāma kosiyamissakaṃ santhataṃ kātun ’”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
kosiyakārake upasaṅkamitvā evaṃ vadetha: ‘Bahū āvuso kosakārake 
pacatha, amhākampi dassatha, mayampi icchāma kosiyamissakaṃ 
santhataṃ kātun ’”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā:: 
“Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā kosiyakārake upasaṅkamitvā evaṃ 
vakkhatha: ‘Bahū āvuso kosakārake pacatha, amhākampi dassatha, mayampi 
icchāma kosiyamissakaṃ santhataṃ kātun ’ti? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu kosiyamissakaṃ santhataṃ kārāpeyya, nissaggiyaṃ 
pācittiyan ”ti.  
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Santhataṃ nāma santharitvā kataṃ hoti avāyimaṃ.  
 

Kārāpeyyā ’ti ekenapi kosiyaṃsunā missetvā karoti vā kārāpeti vā, 
payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā 
gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― 
“Idaṃ me bhante kosiyamissakaṃ santhataṃ kārāpitaṃ nissaggiyaṃ, 
imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadyeyun ”ti 
―pe― āyasmato dammī ”ti.  

                                                   
1 vadanti - Ma.        2 pāṇe - Ma, Syā, PTS. 
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5. 2. PHẨM TƠ TẰM: 
 
 

5. 2. 1. ĐIỀU HỌC VỀ TƠ TẰM:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Āḷavī, nơi tháp thờ 
Aggāḷava. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp những người 
làm tơ tằm rồi nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố 
thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ 
tằm.” Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-
môn Thích tử này sau khi đi đến gặp chúng tôi lại nói như vầy: ‘Này các đạo 
hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn 
làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm.’ Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà gây nên việc giết chóc nhiều sinh vật nhỏ bé.” 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 sau khi đi đến gặp những người làm tơ tằm lại nói như vầy: ‘Này các đạo 
hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn 
làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm’?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi đến gặp 
những người làm tơ tằm rồi nói như vầy: ‘Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều 
kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có 
trộn lẫn tơ tằm,’ 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 sau khi 
đi đến gặp những người làm tơ tằm lại nói như vầy: ‘Này các đạo hữu, hãy 
nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm 
trải nằm có trộn lẫn tơ tằm’? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm thì (vật ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.” 
 

2. 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. 
 

Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
 

Bảo làm: vị (tự) làm hoặc bảo làm sau khi đã trộn lẫn vào cho dầu chỉ 
một sợi tơ tằm. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt 
được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
―nt― “Bạch các ngài, tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm này của tôi đã được 
bảo làm, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ―nt― hội 
chúng nên cho lại ―nt― chư đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.” 
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3. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi 
vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi vippakataṃ 
parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññassatthāya karoti vā 
kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, 
āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

4. Anāpatti vitānaṃ vā bhummattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā 
bimbohanaṃ vā karoti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Kosiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 2. 2 SUDDHAKĀḶAKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 
kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpenti. Manussā 
vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma samaṇā sakyaputtiyā suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ 
kārāpessanti, seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ 
manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū 
appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhū suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpessantī ”ti? Atha 
kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpethā ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpessatha? 
Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ 

kārāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

 
2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Kāḷakaṃ nāma dve kāḷakāni jātiyā kāḷakaṃ vā rañjanakāḷakaṃ vā.  

 
Santhataṃ nāma santharitvā kataṃ hoti avāyimaṃ.  
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3. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkaṭa. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

4. Vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về tơ tằm. 
--ooOoo-- 

 
 

5. 2. 2. ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo làm tấm trải 
nằm bằng lông cừu thuần màu đen. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các 
trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử này lại bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen giống 
như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 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 
bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen, 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 bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu 
thuần màu đen vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen thì 
(vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  
 
 

2. 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. 
 

Màu đen nghĩa là có hai loại màu đen: màu đen do tự nhiên hoặc là màu 
đen nhuộm. 
 

Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
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Kārāpeyyā ’ti karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ paṭilābhena 
nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme bhante 
suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpitaṃ nissaggiyaṃ 
imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti 
―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 
 
 
 
 

3. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi 
vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi vippakataṃ 
parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññassatthāya karoti vā 
kārāpeti vā āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, 
āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

4. Anāpatti vitānaṃ vā bhummattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā 
bimbohanaṃ vā karoti, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Suddhakāḷakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 
 

5. 2. 3. DVEBHĀGASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
‘bhagavatā paṭikkhittaṃ suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ 
kārāpetun ’ti te thokaṃ yeva odātaṃ ante ādiyitvā tatheva suddhakāḷakānaṃ 
santhataṃ kārāpenti. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū thokaṃyeva odātaṃ ante 
ādiyitvā tatheva suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpessantī 
”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
tumhe bhikkhave thokaṃyeva odātaṃ ante ādiyitvā tatheva 
suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpethā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā thokaṃyeva odātaṃ ante ādiyitvā tatheva suddhakāḷakānaṃ 
eḷakalomānaṃ santhataṃ kārāpessatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
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Bảo làm: vị (tự) làm hoặc bảo làm. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm 
tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy ―(như trên)― “Bạch các ngài, tấm trải nằm bằng 
lông cừu thuần màu đen của tôi đã được bảo làm, giờ cần được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ vật 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.”  
 
 
 
 

3. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkaṭa. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

 
4. Vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, 

hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 
 

Dứt điều học về thuần màu đen. 
--ooOoo-- 

 
 
 

5. 2. 3. ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN:  
 

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 (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm không được bảo làm tấm trải nằm bằng lông 
cừu thuần màu đen” nên sau khi đã lấy chỉ chút ít màu trắng ở đường biên 
rồi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế. 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 lấy chỉ một chút ít màu trắng ở đường biên rồi 
bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi lấy chỉ một chút ít màu trắng ở đường biên rồi bảo làm tấm trải 
nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế, 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 lấy chỉ một chút ít màu trắng ở đường biên rồi bảo 
làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen y như thế vậy? Này những 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:  
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“Navaṃ pana bhikkhunā santhataṃ kārayamānena dve bhāgā 
suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ ādātabbā, tatiyaṃ odātānaṃ, 
catutthaṃ gocariyānaṃ. Anādā ce bhikkhu dve bhāge suddhakāḷakānaṃ 
eḷakalomānaṃ tatiyaṃ odātānaṃ, catutthaṃ gocariyānaṃ, navaṃ 
santhataṃ kārāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

2. Navaṃ nāma karaṇaṃ upādāya vuccati.  
 

Santhataṃ nāma santharitvā kataṃ hoti avāyimaṃ.  
 

Kārayamānenā ’ti karotā vā kārāpetā vā.  
 

Dve bhāgā suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ ādātabbā ’ti 
dhārayitvā dve tulā ādātabbā.  
 

Tatiyaṃ odātānan ’ti tulaṃ odātānaṃ.  
 

Catutthaṃ gocariyānan ’ti tulaṃ gocariyānaṃ.  
 

Anādā ce bhikkhu dve bhāge suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ 
tatiyaṃ odātānaṃ catutthaṃ gocariyānan ’ti anādiyitvā dve tulā 
suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ, tulaṃ odātānaṃ, tulaṃ gocariyānaṃ 
navaṃ santhataṃ karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena 
nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme bhante navaṃ 
santhataṃ anādiyitvā [dve tulā suddhakāḷakānaṃ eḷakalomānaṃ,]1 tulaṃ 
odātānaṃ, tulaṃ gocariyānaṃ kārāpitaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa 
nissajāmī ’ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī 
”ti.  
 

3. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi 
vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi vippakataṃ 
parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññassatthāya karoti vā 
kārāpeti vā āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

4. Anāpatti tulaṃ odātānaṃ tulaṃ gocariyānaṃ ādiyitvā karoti, 
bahutaraṃ odātānaṃ bahutaraṃ gocariyānaṃ ādiyitvā karoti, suddhaṃ 
odātānaṃ suddhaṃ gocariyānaṃ ādiyitvā karoti, vitānaṃ vā 
bhummattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  

Dvebhāgasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo--  

                                                   
1 [...] - PTS, Sīmu natthi. 
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“Trong khi bảo làm tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên lấy hai phần lông 
cừu thuần màu đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu nâu đỏ. Nếu 
vị tỳ khưu không lấy hai phần lông cừu thuần màu đen, phần thứ ba màu 
trắng, phần thứ tư màu nâu đỏ rồi bảo làm tấm trải nằm mới thì (vật ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

2. Mới nghĩa là liên quan việc làm (tấm trải nằm) được đề cập đến.  
 

Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
 

Trong khi bảo làm: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
 

Nên lấy hai phần lông cừu thuần màu đen: sau khi đã được mang 
lại, thì nên lấy hai cân[*] lông cừu thuần màu đen. 
 

Phần thứ ba màu trắng: một cân của màu trắng. 
 

Phần thứ tư màu nâu đỏ: một cân của màu nâu đỏ. 
 

Nếu vị tỳ khưu không lấy hai phần lông cừu thuần màu đen, 
phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu nâu đỏ: sau khi không lấy 
hai cân lông cừu thuần màu đen, một cân màu trắng, một cân màu nâu đỏ rồi 
(tự) làm hoặc bảo làm tấm trải nằm mới. Trong khi tiến hành thì (vị ấy) 
phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ 
khưu, nên được xả bỏ như vầy ―(như trên)― “Bạch các ngài, tấm trải nằm 
của tôi đã được bảo làm sau khi đã không lấy [hai cân lông cừu thuần màu 
đen] một cân màu trắng và một cân màu nâu đỏ, giờ cần được xả bỏ. Tôi 
xả bỏ vật 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.”  
 

3. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkaṭa. Sau khi thọ lãnh vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

4. Sau khi lấy một cân màu trắng và một cân màu nâu đỏ rồi làm, sau khi 
lấy màu trắng nhiều hơn (hoặc) màu nâu đỏ nhiều hơn rồi làm, sau khi lấy 
thuần màu trắng (hoặc) thuần màu nâu đỏ rồi làm, vị làm tấm màn che, hoặc 
tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  

Dứt điều học về hai phần. 
--ooOoo-- 
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5. 2. 4. CHABBASSASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhū anuvassaṃ 
santhataṃ kārāpenti, te yācanabahulā viññattibahulā viharanti: 
“Eḷakalomāni detha eḷakalomehi attho ”ti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā anuvassaṃ santhataṃ 
kārāpessanti, yācanabahulā viññattibahulā viharissanti: ‘Eḷakalomāni detha 
eḷakalomehi attho ’ti? Amhākaṃ pana sakiṃ katāni santhatāni pañcapi chapi 
vassāni honti, yesaṃ no dārakā ūhadantipi1 ummihantipi undurehipi2 
khajjanti. Ime pana samaṇā sakyaputtiyā anuvassaṃ santhataṃ kārāpenti, 
yācanabahulā viññattibahulā viharanti: ‘Eḷakalomāni detha eḷakalomehi 
attho ’”ti.  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū anuvassaṃ santhataṃ kārāpessanti, 
yācanabahulā viññattibahulā viharissanti: ‘Eḷakalomāni detha eḷakalomehi 
attho ’”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ 
kira bhikkhave bhikkhū anuvassaṃ santhataṃ kārāpenti, yācanabahulā 
viññattibahulā viharanti: ‘Eḷakalomāni detha eḷakalomehi attho ’”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave 
moghapurisā anuvassaṃ santhataṃ kārāpessanti, yācanabahulā 
viññattibahulā viharissanti: ‘Eḷakalomāni detha eḷakalomehi attho ’”ti? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Navaṃ pana bhikkhunā santhataṃ kārāpetvā chabbassāni 
dhāretabbaṃ. Orena ce channaṃ vassānaṃ taṃ santhataṃ vissajjetvā vā 
avissajjetvā vā aññaṃ navaṃ santhataṃ kārāpeyya, nissaggiyaṃ 
pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūlapaññatti]  

 
 

3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosambiyaṃ gilāno hoti. 
Ñātakā tassa bhikkhuno santike dūtaṃ pāhesuṃ: “Āgacchatu bhadanto,3 
mayaṃ upaṭṭhahissāmā ”ti. Bhikkhūpi evamāhaṃsu: “Gacchāvuso, ñātakā 
taṃ upaṭṭhahissantī ”ti. So evamāha: “Bhagavatā āvuso sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ: ‘Navaṃ pana bhikkhunā santhataṃ kārāpetvā chabbassāni 
dhāretabban ’ti. Ahañcamhi gilāno na sakkomi santhataṃ ādāya 
pakkamituṃ, mayhañca vinā santhatā na phāsu hoti, nāhaṃ gamissāmī ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 uhadantipi - Ma.  2 undūrehipi - Ma.   3 bhaddanto - Syā, PTS.  
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5. 2. 4. ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM:  
 

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 bảo làm tấm trải nằm 
hàng năm. Các vị ấy sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các 
người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu.” Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại bảo làm tấm 
trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các 
người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu’? Các tấm trải 
nằm của chúng tôi bị con cái của chúng tôi tiêu tiểu và bị các con chuột gặm 
nhấm còn được làm năm sáu năm một lần. Thế mà các Sa-môn Thích tử này 
lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự 
yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu.’” 
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều sự 
van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu cầu 
với các lông cừu’?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu bảo làm tấm trải nằm hàng 
năm rồi sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí 
các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu,’ 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 lại bảo làm tấm trải nằm hàng năm rồi sống có nhiều 
sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: ‘Các người hãy bố thí các lông cừu. Có nhu 
cầu với các lông cừu’ 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:  
 

“Sau khi bảo làm tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử dụng sáu năm. 
Nếu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tấm trải nằm ấy rồi bảo 
làm tấm trải nằm mới khác thì (vật 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] 

 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở thành Kosambī bị bệnh. Các thân 
quyến đã phái người đưa tin đến gặp vị tỳ khưu ấy nói rằng: - “Ngài đại đức 
hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ.” Các tỳ khưu cũng đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, hãy đi. Các thân quyến sẽ hộ độ đại đức.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: ‘Sau khi bảo làm 
tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử dụng sáu năm.’ Và tôi thì bị bệnh nên 
không thể mang theo tấm trải nằm mà ra đi được. Tôi không được thoải mái 
khi không có tấm trải nằm. Tôi sẽ không đi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn.  
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4. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave gilānassa 
bhikkhuno santhatasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave dātabbā: 
Tena gilānena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅghaṃ 
karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ 
paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ bhante gilāno na sakkomi santhataṃ 
ādāya pakkamituṃ, sohaṃ bhante saṅghaṃ santhatasammutiṃ yācāmī ’ti. 
Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo. Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 
santhataṃ ādāya pakkamituṃ, so saṅghaṃ santhatasammutiṃ yācati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno santhata-
sammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno na sakkoti 
santhataṃ ādāya pakkamituṃ, so saṅghaṃ santhatasammutiṃ yācati. 
Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno santhatasammutiṃ deti. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa bhikkhuno santhatasammutiyā dānaṃ, so tuṇhassa. 
Yassanakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dinnā saṅghena itthannāmassa bhikkhuno santhatasammuti. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

5. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Navaṃ pana bhikkhunā santhataṃ kārāpetvā chabbassāni 
dhāretabbaṃ, orena ce channaṃ vassānaṃ taṃ santhataṃ vissajjetvā vā 
avissajjetvā vā aññaṃ navaṃ santhataṃ kārāpeyya, aññatra 
bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

[Dutiyapaññatti]  
 

6. Navaṃ nāma karaṇaṃ upādāya vuccati.  
 

Santhataṃ nāma santharitvā kataṃ hoti avāyimaṃ.  
 

Kārāpetvā ’ti karitvā vā kārāpetvā vā.  
 

Chabbassāni dhāretabban ’ti chabbassaparamatā dhāretabbaṃ.  
 

Orena ce channaṃ vassānan ’ti ūnakachabbassāni.  
 

Taṃ santhataṃ vissajjetvā ’ti aññesaṃ datvā.  
 

Avissajjetvā ’ti na kassaci datvā.  
 

Aññatra bhikkhusammutiyā ’ti ṭhapetvā bhikkhusammutiṃ.  
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4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý 
về tấm trải nằm đối với vị tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho 
như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên 
vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, tôi bị bệnh không thể mang theo tấm 
trải nằm mà ra đi được. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
ý về tấm trải nằm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần 
thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực:  
 

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

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

Sự đồng ý về tấm trải nằm đã được hội chúng ban cho đến vị tỳ khưu 
tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 
 

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

Sau khi bảo làm tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử dụng sáu năm. 
Nếu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tấm trải nằm ấy rồi bảo 
làm tấm trải nằm mới khác thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu.”  

[Sự quy định lần hai] 
 

6. Mới nghĩa là có liên quan việc làm (tấm trải nằm) được đề cập đến.  
 

Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
 

Sau khi bảo làm: sau khi (tự) làm hoặc sau khi bảo (người khác) làm. 
 

Nên sử dụng sáu năm: nên sử dụng tối đa là sáu năm. 
 

Nếu chưa đủ sáu năm: còn ít hơn sáu năm. 
 

Cho đi tấm trải nằm ấy: sau khi cho đến những người khác. 
 

Hoặc không cho đi: sau khi không cho đến bất cứ ai. 
 

Ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. 
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7. Aññaṃ navaṃ santhataṃ karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, 
paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me 
bhante santhataṃ ūnakachabbassāni kārāpitaṃ aññatra bhikkhusammutiyā 
nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― 
dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  
 

8. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Attanā vippakataṃ parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi 
vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi vippakataṃ 
parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

9. Anāpatti chabbassāni karoti, atirekachabbassāni karoti, aññassatthāya 
karoti vā kārāpeti vā, aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, vitānaṃ vā 
bhummattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti, 
bhikkhusammutiyā, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Chabbassasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
5. 2. 5. NISĪDANASANTHATASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: 
“Icchāmahaṃ bhikkhave temāsaṃ paṭisallīyituṃ, namhi kenaci 
upasaṅkamitabbo aññatra ekena piṇḍapātanīhārakenā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti 
kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā nāssudha koci bhagavantaṃ 
upasaṅkamati, aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena. Tena kho pana 
samayena sāvatthiyā saṅghena katikā katā hoti: “Icchatāvuso bhagavā 
temāsaṃ paṭisallīyituṃ, na bhagavā kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena 
piṇḍapātanīhārakena. Yo bhagavantaṃ upasaṅkamati, so pācittiyaṃ 
desāpetabbo ”ti.  
 

2. Atha kho āyasmā upaseno vaṅgantaputto sapariso yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ 
bhagavā etadavoca: “Kacci vo upasena khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, 
kaccittha appakilamathena addhānaṃ āgatā ”ti? “Khamanīyaṃ bhagavā, 
yāpanīyaṃ bhagavā, appakilamathena ca mayaṃ bhante addhānaṃ āgatā 
”ti.  
 

3. Tena kho pana samayena āyasmato upasenassa vaṅgantaputtassa 
saddhivihāriko bhikkhu bhagavato avidūre nisinno hoti. Atha kho bhagavā 
taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Manāpāni te bhikkhu paṃsukūlānī ”ti? “Na kho 
me bhante manāpāni paṃsukūlānī ”ti. “Kissa pana tvaṃ bhikkhu 
paṃsukūliko ”ti? “Upajjhāyo me bhante paṃsukūliko, evaṃ ahampi 
paṃsukūliko ”ti. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ 
etadavoca:  
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7. Vị (tự) làm hoặc bảo làm tấm trải nằm mới khác. Trong khi tiến hành 
thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, (vật 
ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này 
các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy ―nt― “Bạch các ngài, tấm trải nằm 
của tôi đã được bảo làm chưa đủ sáu năm giờ cần được xả bỏ, ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ―nt― hội 
chúng nên cho lại ―nt― chư đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.”  

8. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya.  

9. Vị làm khi được sáu năm, vị làm khi đã quá sáu năm, vị làm hoặc bảo 
làm vì nhu cầu của vị khác, vị nhận được (tấm trải nằm) đã được làm bởi 
người khác rồi sử dụng, vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, 
hoặc tấm vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối, với sự đồng ý của các tỳ khưu, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về sáu năm. 
--ooOoo-- 

 

5. 2. 5. ĐIỀU HỌC  
VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NẰM:  

 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, Ta muốn thiền tịnh trong ba tháng. Không ai đi đến gặp Ta 
ngoại trừ một vị mang lại vật thực. - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy 
đã trả lời đức Thế Tôn. Và quả thật không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn 
ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở Sāvatthī đã 
thực hiện quy định là: “Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn thiền tịnh trong 
ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ một vị mang lại 
vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị buộc sám hối tội pācittiya.” 

2. Khi ấy, đại đức Upasena con trai của Vaṅganta cùng tập thể đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đại đức Upasena con trai của Vaṅganta đã ngồi xuống ở một bên, 
đức Thế Tôn đã nói điều này: - “Này Upasena, sức khỏe có khá không? Mọi 
việc có được tốt đẹp không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc 
không?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. 
Bạch ngài, chúng con đi đường xa được ít mệt nhọc.”  

3. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu đệ tử của đại đức Upasena con trai của 
Vaṅganta ngồi xuống không xa đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với 
vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, đối với ngươi các y paṃsukūla có dễ 
chịu không?” - “Bạch ngài, đối với con các y paṃsukūla không có dễ chịu.” - 
“Này tỳ khưu, vậy tại sao ngươi lại là vị hành pháp sử dụng y paṃsukūla?” - 
“Bạch ngài, thầy tế độ của con là vị hành pháp sử dụng y paṃsukūla; như thế 
con cũng là vị hành pháp sử dụng y paṃsukūla.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói 
với đại đức Upasena con trai của Vaṅganta điều này:  



Pārājikapāḷi                Nisīdanasanthatasikkhāpadaṃ - 5. 2. 5. 
 

 
 

568

“Pāsādikā kho tyāyaṃ upasena parisā, kathaṃ tvaṃ upasena parisaṃ 
vinesī ”ti? “Yo maṃ bhante upasampadaṃ yācati, tāhaṃ1 evaṃ vadāmi: 
‘Ahaṃ kho āvuso āraññiko piṇḍapātiko paṃsukūliko, sace tvampi āraññiko 
bhavissasi piṇḍapātiko paṃsukūliko, evāhantaṃ upasampādessāmī ’ti. Sace 
me paṭisuṇāti, upasampādemi. No ce me paṭisuṇāti, na upasampādemi. Yo 
maṃ nissayaṃ yācati, tāhaṃ evaṃ vadāmi: ‘Ahaṃ kho āvuso āraññiko 
piṇḍapātiko paṃsukūliko, sace tvampi āraññiko bhavissasi piṇḍapātiko 
paṃsukūliko, evāhante nissayaṃ dassāmī ’ti. Sace me paṭisuṇāti, nissayaṃ 
demi. No ce me paṭisuṇāti, na nissayaṃ demi. Evaṃ kho ahaṃ bhante 
parisaṃ vinemī ”ti. “Sādhu sādhu upasena, sādhu kho tvaṃ upasena parisaṃ 
vinesi. Jānāsi pana tvaṃ upasena sāvatthiyā2 saṅghassa katikan ”ti? “Na kho 
ahaṃ bhante jānāmi sāvatthiyā2 saṅghassa katikan ”ti. “Sāvatthiyā2 kho 
upasena saṅghena katikā katā: ‘Icchatāvuso bhagavā temāsaṃ 
paṭisallīyituṃ, na bhagavā kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena 
piṇḍapātanīhārakena. Yo bhagavantaṃ upasaṅkamati, so pācittiyaṃ 
desāpetabbo’”ti. “Paññāyissati bhante sāvatthiyā2 saṅgho sakāya katikāya. Na 
mayaṃ appaññattaṃ paññāpessāma, paññattaṃ vā na samucchindissāma, 
yathā paññattesu sikkhāpadesu samādāya vattissāmā ”ti. “Sādhu sādhu 
upasena, appaññattaṃ na paññāpetabbaṃ, paññattaṃ vā na 
samucchinditabbaṃ, yathāpaññattesu sikkhāpadesu samādāya vattitabbaṃ. 
Anujānāmi upasena ye te bhikkhū āraññikā piṇḍapātikā paṃsukūlikā 
yathāsukhaṃ maṃ dassanāya upasaṅkamantū ”ti.  
 
 
 
 
 

4. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū bahidvārakoṭṭhake ṭhitā 
honti: “Mayaṃ āyasmantaṃ upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ pācittiyaṃ 
desāpessāmā ”ti. Atha kho āyasmā upaseno vaṅgantaputto sapariso 
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha 
kho te bhikkhū āyasmantaṃ upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ etadavocuṃ: 
“Jānāsi pana tvaṃ3 āvuso upasena sāvatthiyā2 saṅghassa katikan ”ti? 
“Bhagavāpi maṃ āvuso evamāha: ‘Jānāsi pana tvaṃ upasena sāvatthiyā2 
saṅghassa katikan ’ti. ‘Na kho ahaṃ bhante jānāmi sāvatthiyā2 saṅghassa 
katikan ’ti. ‘Sāvatthiyā2 kho upasena saṅghena katikā katā: Icchatāvuso 
bhagavā temāsaṃ paṭisallīyituṃ na bhagavā kenaci upasaṅkamitabbo 
aññatra ekena piṇḍapātanīhārakena. Yo bhagavantaṃ upasaṅkamati, so 
pācittiyaṃ desāpetabbo ’ti. ‘Paññāyissati bhante sāvatthiyā2 saṅgho sakāya 
katikāya: Na mayaṃ appaññattaṃ paññāpessāma, paññattaṃ vā na 
samucchindissāma, yathāpaññattesu sikkhāpadesu samādāya vattissāmā ’ti. 
Anuññātāvuso bhagavatā: ‘ye te bhikkhū āraññikā piṇḍapātikā paṃsukūlikā 
yathāsukhaṃ maṃ dasasanāya upasaṅkamantū ’”ti.  

 

                                                   
1 tamahaṃ - Ma, Syā.  2 sāvatthiyaṃ - Syā.  3 jānāsi tvaṃ - Ma, Syā, PTS.  
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- “Này Upasena, tập thể này quả là có niềm tin đối với ngươi. Này 
Upasena, ngươi hướng dẫn tập thể thế nào?” - “Bạch ngài, ai cầu xin con sự 
tu lên bậc trên thì con nói với người ấy như vầy: ‘Này đạo hữu, ta là vị hành 
pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y paṃsukūla, nếu 
ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử 
dụng y paṃsukūla như thế thì ta sẽ cho ngươi tu lên bậc trên.’ Nếu đồng ý 
với con thì con cho tu lên bậc trên, nếu không đồng ý với con thì con không 
cho tu lên bậc trên. Vị nào cầu xin con pháp nương nhờ thì con nói với vị ấy 
như vầy: ‘Này đại đức, ta là vị hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, 
hành pháp sử dụng y paṃsukūla, nếu ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ở rừng, 
hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y paṃsukūla như thế thì ta sẽ 
ban cho ngươi pháp nương nhờ.’ Nếu đồng ý với con thì con ban cho pháp 
nương nhờ, nếu không đồng ý với con thì con không ban cho pháp nương 
nhờ. Bạch ngài, con hướng dẫn tập thể như thế.” - “Này Upasena, tốt lắm, tốt 
lắm! Này Upasena, ngươi hướng dẫn tập thể tốt lắm. Này Upasena, ngươi có 
biết về quy định của hội chúng ở Sāvatthī không?” - “Bạch ngài, con quả thật 
không biết về quy định của hội chúng ở Sāvatthī.” - “Này Upasena, hội chúng 
ở Sāvatthī đã thực hiện quy định là: ‘Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn 
thiền tịnh trong ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ 
một vị mang lại vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị buộc sám hối 
tội pācittiya.’” - “Bạch ngài, hội chúng ở Sāvatthī sẽ được biết tiếng bởi quy 
định của chính họ. Chúng con sẽ không quy định điều không được quy định 
hoặc sẽ không hủy bỏ điều đã được quy định. Chúng con sẽ thọ trì và thực 
hành các điều học theo như đã được quy định.” - “Này Upasena, tốt lắm, tốt 
lắm! Không nên quy định điều không được quy định hoặc không nên hủy bỏ 
điều đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã 
được quy định. Này Upasena, Ta cho phép các vị tỳ khưu nào là những vị 
hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y paṃsukūla, 
hãy để các vị ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.”  

4. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đứng bên ngoài cổng ra vào (nghĩ 
rằng): “Chúng ta sẽ buộc đại đức Upasena con trai của Vaṅganta sám hối tội 
pācittiya.” Sau đó, đại đức Upasena con trai của Vaṅganta cùng tập thể đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra 
đi. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đại đức Upasena con trai của Vaṅganta 
điều này: - “Này đại đức Upasena, đại đức có biết quy định của hội chúng ở 
Sāvatthī không?” - “Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói với tôi như vầy: ‘Này 
Upasena, ngươi có biết về quy định của hội chúng ở Sāvatthī không?’ ‘Bạch 
ngài, con quả không biết về quy định của hội chúng ở thành Sāvatthī.’ ‘Này 
Upasena, hội chúng ở Sāvatthī đã thực hiện quy định là: Này các đại đức, đức 
Thế Tôn muốn thiền tịnh trong ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Thế 
Tôn ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bị 
buộc sám hối tội pācittiya.’ ‘Bạch ngài, hội chúng ở Sāvatthī sẽ được biết 
tiếng bởi quy định của chính họ. Chúng con sẽ không quy định điều không 
được quy định hoặc sẽ không hủy bỏ điều đã được quy định. Chúng con sẽ 
thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định.’ Này các đại 
đức, đức Thế Tôn đã cho phép rằng: ‘Các vị tỳ khưu nào là những vị hành 
pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y paṃsukūla, hãy 
để các vị ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.’”  
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5. Atha kho te bhikkhū “Saccaṃ kho āyasmā upaseno āha: ‘Na 
appaññattaṃ paññāpetabbaṃ, paññattaṃ vā na samucchinditabbaṃ, 
yathāpaññattesu sikkhāpadesu samādāya vattitabban ’”ti. Assosuṃ kho 
bhikkhū: “Anuññātā kira bhagavatā ye te bhikkhū āraññikā piṇḍapātikā 
paṃsukūlikā yathāsukhaṃ maṃ dassanāya upasaṅkamantū ”ti. Te 
bhagavantaṃ dassanaṃ pihentā1 santhatāni ujjhitvā āraññikaṅgaṃ 
piṇḍapātikaṅgaṃ paṃsukūlikaṅgaṃ samādiyiṃsu. Atha kho bhagavā 
sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto addasa 
santhatāni tahiṃ tahiṃ2 ujjhitāni, passitvā3 bhikkhū āmantesi: “Kassimāni 
bhikkhave santhatāni tahiṃ tahiṃ2 ujjhitānī ”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi 
bhikkhave bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase paṭicca 
saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Nisīdanasanthataṃ pana bhikkhunā kārayamānena purāṇa-
santhatassa sāmantā sugatavidatthi ādātadabbā dubbaṇṇakaraṇāya. 
Anādā ce bhikkhu purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ 
nisīdanasanthataṃ kārāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

6. Nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccati.  
 

Santhataṃ nāma santharitvā kataṃ hoti avāyimaṃ.  
 

Kārayamānenā ’ti karonto vā kārāpento vā.  
 

Purāṇasanthataṃ nāma sakiṃ nivatthampi sakiṃ pārutampi.  
 

Sāmantā sugatavidatthi ādātabbā dubbaṇṇakaraṇāyā ’ti vaṭṭaṃ4 
vā caturassaṃ5 vā chinditvā ekadese vā santharitabbaṃ, vijaṭetvā vā 
santharitabbaṃ.  
 

Anādā ce bhikkhu purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthin 
’ti anādiyitvā purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ navaṃ 
nisīdanasanthataṃ karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena 
nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idamme bhante nisīdana-
santhataṃ anādiyitvā purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ 
kārāpitaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti 
―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  

                                                   
1 dassanāya pihayantā - Syā;    3 passitvāna - Syā.  
  dassanaṃ pihantā - PTS.    4 thirabhāvāya vaṭṭaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 tahaṃ tahaṃ - Ma, PTS.    5 caturassaraṃ - katthaci. 
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5. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy (bàn bạc rằng): “Đại đức Upasena đã nói rằng: 
‘Không nên quy định điều không được quy định hoặc không nên hủy bỏ điều 
đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được 
quy định’ có phải là sự thật không vậy?” Các tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói 
đức Thế Tôn đã cho phép rằng: ‘Các vị tỳ khưu nào là những vị hành pháp ở 
rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y paṃsukūla, hãy để các vị 
ấy đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái.’” Các vị ấy ao ước được diện kiến 
đức Thế Tôn nên đã quăng bỏ các tấm trải nằm và thọ trì pháp của vị ở trong 
rừng, pháp của vị đi khất thực, pháp của vị sử dụng y paṃsukūla. Sau đó, đức 
Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã 
nhìn thấy các tấm trải nằm bị quăng bỏ chỗ này chỗ nọ, sau khi nhìn thấy đã 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, những tấm trải nằm bị quăng bỏ 
chỗ này chỗ nọ là của vị nào vậy?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Sau đó, 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, chính vì điều ấy Ta 
sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự 
tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, ―(như trên)― 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Trong khi bảo thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên lấy một gang tay 
của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm lót cũ để hoại vẻ đẹp. Nếu vị 
tỳ khưu không lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của 
tấm lót cũ mà bảo làm tấm lót ngồi mới thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị 
ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

6. Tấm lót ngồi nghĩa là có đường viền quanh được nói đến. 
 

Tấm trải nằm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 
 

Sau khi bảo làm: sau khi (tự) làm hoặc sau khi bảo (người khác) làm. 
 

Tấm lót cũ nghĩa là đã được ngồi dầu chỉ một lần, đã được nằm dầu chỉ 
một lần. 
 

Nên lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh để 
hoại vẻ đẹp: sau khi cắt vòng tròn hoặc vuông vức rồi nên trải ra ở một góc, 
hoặc sau khi tháo rời rồi nên trải ra. 
 

Nếu vị tỳ khưu không lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở 
phần xung quanh của tấm lót cũ: sau khi không lấy một gang tay của 
đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm lót cũ rồi (tự) làm hoặc bảo làm 
tấm lót ngồi mới, trong khi tiến hành thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt 
được thì phạm vào nissaggiya, (vật ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc 
đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy 
―nt― “Bạch các ngài, tấm lót ngồi này của tôi đã được bảo làm sau khi 
không lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm lót 
cũ, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ―nt― hội chúng 
nên cho lại ―nt― chư đại đức nên cho lại ―nt― “Tôi cho lại đại đức.”  
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7. Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Attanā 
vippakataṃ parehi pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

8. Anāpatti purāṇasanthatassa sāmantā sugatavidatthiṃ ādiyitvā karoti, 
alabhanto thokataraṃ ādiyitvā karoti, alabhanto anādiyitvā karoti, aññena 
kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, vitānaṃ vā bhummattharaṇaṃ vā 
sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Nisīdanasanthatasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
5. 2. 6. EḶAKALOMASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno 
kosalesu janapadesu1 sāvatthiṃ gacchantassa antarā magge eḷakalomāni 
uppajjiṃsu. Atha kho so bhikkhu tāni eḷakalomāni uttarāsaṅgena 
bhaṇḍikaṃ bandhitvā agamāsi. Manussā taṃ bhikkhuṃ passitvā 
uppaṇḍesuṃ: “Kittakena te bhante kītāni, kittako udayo bhavissatī ”ti? So 
bhikkhu tehi manussehi uppaṇḍiyamāno maṅku ahosi. Atha kho so bhikkhu 
sāvatthiṃ gantvā tāni eḷakalomāni ṭhitakova āsumhi. Bhikkhū taṃ 
bhikkhuṃ etadavocuṃ:2 “Kissa pana tvaṃ āvuso imāni eḷakalomāni 
ṭhitakova āsumbhasī ”ti? “Tathā hi panāhaṃ āvuso imesaṃ eḷakalomānaṃ 
kāraṇā manussehi uppaṇḍito ”ti. “Kīva dūrato pana tvaṃ āvuso imāni 
eḷakalomāni āharī ”ti?3 “Atirekatiyojanaṃ āvuso ”ti. Ye te bhikkhū appicchā 
te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhu atirekatiyojanaṃ 
eḷakalomāni āharissatī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu atirekatiyojanaṃ eḷakalomāni āharī 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tvaṃ 
moghapurisa atirekatiyojanaṃ eḷakalomāni āharissasi? Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Bhikkhuno paneva addhānamaggappaṭipannassa eḷakalomāni 
uppajjeyyuṃ, ākaṅkhamānena bhikkhunā paṭiggahetabbāni. Paṭiggahetvā 
tiyojanaparamaṃ sahatthā haritabbāni4 asante hārake. Tato ce uttariṃ 
hareyya5 asantepi hārake nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

2. Bhikkhuno paneva addhānamaggappaṭipannassā ’ti pathaṃ6 
gacchantassa.  
  

                                                   
1 janapade - Ma.   3 āharasī ti - Syā, PTS.         5 uttari hareyya - Ma. 
2 evamāhaṃsu - Syā.   4 hāretabbāni - Syā, PTS, Mu.        6 panthaṃ - Ma, PTS. 
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7. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác 
chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Vị bảo những người khác 
hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Vị (tự làm) hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội 
dukkaṭa. 
 

8. Sau khi đã lấy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của 
tấm lót cũ rồi làm; trong khi không có, đã lấy ít hơn rồi làm; trong khi không 
có, đã không lấy rồi làm; vị nhận được (tấm lót ngồi) đã được làm bởi người 
khác rồi sử dụng; vị làm tấm màn che, hoặc tấm thảm trải nền đất, hoặc tấm 
vách chắn, hoặc nệm, hoặc gối; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về tấm lót ngồi và tấm trải nằm. 
--ooOoo-- 

 
5. 2. 6. ĐIỀU HỌC VỀ CÁC LÔNG CỪU:  

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi đang đi đến 
thành Sāvatthī trong xứ Kosala, ở giữa đường có các lông cừu đã được phát 
sanh. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã dùng thượng y gói các lông cừu ấy lại thành gói 
rồi đi. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã chế giễu rằng: - “Thưa 
ngài, chúng được mua bao nhiêu? Lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?” Trong khi bị 
những người ấy chế giễu, vị tỳ khưu ấy đã trở nên xấu hổ. Sau đó, khi đến 
thành Sāvatthī vị tỳ khưu ấy đã đứng thẳng người ném các lông cừu ấy 
xuống. Các tỳ khưu đã nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: - “Này đại đức, vì sao 
đại đức lại đứng thẳng người ném các lông cừu này xuống vậy?” - “Này các 
đại đức, như thế là vì nguyên nhân các lông cừu này mà tôi đã bị dân chúng 
chế giễu.” - “Này đại đức, thế đại đức đã mang những lông cừu này khoảng 
bao xa vậy?” - “Này các đại đức, hơn ba do-tuần.”[*] Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại 
mang các lông cừu hơn ba do-tuần?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi mang các lông cừu 
hơn ba do-tuần, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại mang các lông 
cừu hơn ba do-tuần 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 trong khi đi đường xa có các lông cừu được phát sanh, vị tỳ 
khưu mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh, nên dùng tay mang tối 
đa ba do-tuần khi không có người mang. Nếu mang vượt quá khoảng cách 
ấy cho dầu không có người mang vác thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pācittiya.”  
 

2. Vị tỳ khưu trong khi đi đường xa: là vị đang đi đường. 
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Eḷakalomāni uppajjeyyun ’ti uppajjeyyuṃ saṅghato vā gaṇato vā 
ñātito vā mittato vā paṃsukūlaṃ vā1 attano vā dhanena.  
 
 

Ākaṅkhamānenā ’ti icchamānena.  
 
 

Paṭiggahetabbāni, paṭiggahetvā tiyojanaparamaṃ sahatthā 
haritabbānī ’ti, tiyojanaparamatā sahatthā haritabbāni.  
 
 

Asante hārake ’ti nāñño koci hārako hoti itthī vā puriso vā gahaṭṭho vā 
pabbajito vā.  
 
 

Tato ce uttariṃ hareyya asantepi hārake ’ti paṭhamaṃ pādaṃ 
tiyojanaṃ atikkāmeti, āpatti dukkaṭassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.2 Anto tiyojane ṭhito bahi tiyojanaṃ pāteti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.2 Aññassa yāne vā bhaṇḍe vā ajānantassa 
pakkhipitvā tiyojanaṃ atikkāmeti, nissaggiyāni honti, nissajitabbāni 
saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajitabbāni: “Imāni me bhante eḷakalomāni tiyojanaṃ atikkāmitāni 
nissaggiyāni, imānāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― 
dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti. ―pe―  
 
 

3. Atirekatiyojane atirekasaññī3 atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Atirekatiyojane vematiko3 atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Atirekatiyojane ūnakasaññī3 atikkāmeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Ūnakatiyojane atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakatiyojane vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Ūnakatiyojane ūnakasaññī, anāpatti.  
 
 

4. Anāpatti tiyojanaṃ harati, ūnakatiyojanaṃ harati, tiyojanaṃ haratipi 
paccāharatipi, tiyojanaṃ vāsādhippāyo gantvā tato paraṃ harati, acchinnaṃ 
paṭilabhitvā harati, nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā harati, aññaṃ harāpeti, 
kaṭabhaṇḍaṃ harati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Eḷakalomasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

                                                   
1 paṃsukūlato vā - Syā.  
2 nissaggiyāni honti - Syā.     3 tiyojanaṃ atikkāmeti - Syā. 
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Các lông cừu được phát sanh: là được phát sanh từ hội chúng, hoặc 
từ nhóm, hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vật quăng bỏ, hoặc từ 
vật sở hữu của bản thân. 
 

Mong muốn: với vị đang ước muốn.  
 

Thì nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh thì nên dùng tay mang tối đa 
ba do-tuần: Nên dùng tay mang nhiều nhất ba do-tuần. 
 

Khi không có người mang vác: không có người nào khác khuân vác: 
hoặc là người nữ, hoặc là người nam, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia. 
 

Nếu mang vượt quá khoảng cách ấy cho dầu không có người 
mang vác: Vượt quá ba do-tuần bước thứ nhất thì phạm tội dukkaṭa. Vượt 
quá ba do-tuần bước thứ nhì thì phạm vào nissaggiya pācittiya. Đứng trong 
khoảng ba do-tuần và làm rơi ngoài ba do-tuần thì phạm vào nissaggiya 
pācittiya. Sau khi để ở trên xe hoặc trong gói đồ của người khác mà họ 
không hay biết, vị vượt quá ba do-tuần thì (các lông cừu ấy) phạm vào 
nissaggiya, 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, các lông cừu này của tôi đã vượt quá ba do-tuần, giờ cần được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ các vật 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.”  
 

3. Hơn ba do-tuần, nhận biết là đã hơn, vị vượt qua thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Hơn ba do-tuần, có sự hoài nghi, vị vượt qua thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Hơn ba do-tuần, (lầm) tưởng là chưa hơn, vị vượt 
qua thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi chưa hơn ba do-tuần, (lầm) tưởng 
là đã hơn, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa hơn ba do-tuần, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkaṭa. Khi chưa hơn ba do-tuần, nhận biết là chưa hơn thì vô tội.  
 

4. Vị mang đi ba do-tuần, vị mang đi kém ba do-tuần, vị mang đi ba do-
tuần rồi mang lui lại, sau khi đi ba do-tuần vị có ý định tìm trú xứ rồi mang 
hơn khoảng cách đó, vị nhận lại vật bị cướp rồi mang đi, vị nhận lại vật đã 
sám hối ưng xả (và được cho lại) rồi mang đi, vị bảo người khác mang, vị 
mang vật đã là thành phẩm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về các lông cừu. 
--ooOoo-- 




