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5. 3. PATTAVAGGO 
 
 

5. 3. 1. PATTASIKKHĀPADAṂ 
 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bahū patte sannicayaṃ karonti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā bahū 
patte sannicayaṃ karissanti, pattavāṇijjaṃ vā samaṇā sakyaputtiyā 
karissanti, āmattikāpaṇaṃ vā pasāressantī ”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ 
manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū 
appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhū atirekapattaṃ dhāressantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave atirekapattaṃ 
dhārethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi 
nāma tumhe moghapurisā atirekapattaṃ dhāressatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu atirekapattaṃ dhāreyya, nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūlapaññatti]  

 
 

2. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa atirekapatto uppanno 
hoti, āyasmā ca ānando taṃ pattaṃ āyasmato sāriputtassa dātukāmo hoti. 
Āyasmā ca sāriputto sākete viharati. Atha kho āyasmato ānandassa 
etadahosi: “Bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ: ‘Na atirekapatto 
dhāretabbo ’ti. Ayañca me atirekapatto uppanno, ahañcimaṃ pattaṃ 
āyasmato sāriputtassa dātukāmo. Āyasmā ca sāriputto sākete viharati. 
Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi.  
 
 

3. “Kīva ciraṃ panānanda sāriputto āgacchissatī ”ti? “Navamaṃ vā 
bhagavā divasaṃ dasamaṃ vā ”ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave dasāhaparamaṃ atirekapattaṃ dhāretuṃ.” Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Dasāhaparamaṃ atirekapatto dhāretabbo, taṃ atikkāmayato, 
nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

[Dutiyapaññatti]  
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5. 3. PHẨM BÌNH BÁT:  
 
 

5. 3. 1. ĐIỀU HỌC VỀ BÌNH BÁT:  
 

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 thực hiện 
việc tích trữ nhiều bình bát. 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 lại tích trữ nhiều bình bát? Các Sa-môn Thích tử sẽ làm việc buôn bán 
bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sứ?” 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 
cất giữ bình bát phụ trội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cất giữ bình bát phụ trội, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cất giữ bình bát phụ 
trội vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào cất giữ bình bát phụ trội thì (bình bát 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] 

 
2. Vào lúc bấy giờ, có bình bát phụ trội được phát sanh đến đại đức 

Ānanda. Đại đức Ānanda có ý định dâng bình bát ấy đến đại đức Sāriputta. 
Và đại đức Sāriputta ngụ tại Sāketa. Khi ấy, đại đức Ānanda đã khởi ý điều 
nảy: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được cất giữ bình 
bát phụ trội,’ và bình bát phụ trội này đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý 
định dâng bình bát này đến đại đức Sāriputta mà đại đức Sāriputta cư ngụ ở 
Sāketa; vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, đại đức Ānanda đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

3. - “Này Ānanda, bao lâu nữa Sāriputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, 
ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười.” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép cất giữ bình bát phụ trội tối đa mười ngày. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Bình bát phụ trội nên được cất giữ tối đa mười ngày. Vượt quá hạn ấy 
thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  

[Sự quy định lần hai] 
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4. Dasāhaparaman ’ti dasāhaparamatā dhāretabbo.  
 

Atirekapatto nāma anadhiṭṭhito avikappito.  
 

Patto nāma dve pattā ayopatto mattikāpatto.1 Tayo pattassa vaṇṇā 
ukkaṭṭho patto majjhimo patto omako patto. Ukkaṭṭho nāma patto 
aḍḍhāḷhakodanaṃ gaṇhāti catubhāgaṃ khādanaṃ2 tadupiyaṃ ca 
vyañjanaṃ. Majjhimo nāma patto nāḷikodanaṃ gaṇhāti catubhāgaṃ 
khādanaṃ tadupiyaṃ ca vyañjanaṃ. Omako nāma patto patthodanaṃ 
gaṇhāti catubhāgaṃ khādanaṃ tadupiyaṃ ca vyañjanaṃ. Tato ukkaṭṭho 
apatto, omako apatto.  
 
 

Taṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ pācittiyaṃ hotī ’ti [ekādase 
aruṇuggamane nissaggiyo hoti],3 nissajitabbo saṅghassa vā gaṇassa vā 
puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbo: Tena bhikkhunā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ 
bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo: “Ayaṃ me bhante patto dasāhātikkanto nissaggiyo. 
Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. Nissajitvā āpatti desetabbā. Vyattena 
bhikkhunā paṭibalena āpatti paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhapatto dātabbo.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ patto itthannāmassa bhikkhuno 
nissaggiyo saṅghassa nissaṭṭho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho imaṃ 
pattaṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyyā ”ti.  
 
 

Tena bhikkhunā sambahule bhikkhū upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassu vacanīyā: “Ayaṃ me bhante patto 
dasāhātikkanto nissaggiyo. Imāhaṃ āyasmantānaṃ nissajāmī ”ti. Nissajitvā 
āpatti desetabbā. Vyattena bhikkhunā paṭibalena āpatti paṭiggahetabbā. 
Nissaṭṭhapatto dātabbo.  
 
 

“Suṇantu me āyasmantā. Ayaṃ patto itthannāmassa bhikkhuno 
nissaggiyo āyasmantānaṃ nissaṭṭho. Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, 
āyasmantā imaṃ pattaṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyyun ”ti.  
  
 

5. Tena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa 
vacanīyo: “Ayaṃ me āvuso patto dasāhātikkanto nissaggiyo. Imāhaṃ 
āyasmato nissajāmī ”ti. Nissajitvā āpatti desetabbā. Tena bhikkhunā āpatti 
paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhapatto dātabbo: “Imaṃ pattaṃ āyasmato dammī ”ti.  

                                                   
1 mattikāpattoti - Ma.    2 khādanīyaṃ - Syā.               3 [...] - Sīmu natthi. 
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4. Tối đa mười ngày: là nên được cất giữ (hoặc sử dụng) nhiều nhất 
mười ngày. 
 

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

Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sắt và bình bát đất. Bình 
bát có ba dạng: bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát 
cỡ lớn nghĩa là chứa được một nửa āḷhaka cơm,[*] một phần tư vật thực là 
thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được 
một nāḷika cơm, một phần tư vật thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) 
ấy. Bình bát cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một pattha[*] cơm, một phần tư vật 
thực là thức ăn tương xứng với phần (cơm) ấy. Lớn hơn các cỡ ấy không phải 
là bình bát, nhỏ hơn không phải là bình bát. 
 

Vượt quá hạn ấy thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ:[Đến lúc hừng 
đông ngày thứ mười một thì phạm vào nissaggiya] (bình bát ấy) cần được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, 
nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, bình bát này của tôi đã 
quá hạn mười ngày cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến hội chúng. 
Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại.  
 

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

Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và 
nên nói như vầy: - “Thưa các ngài, bình bát này của tôi đã quá hạn mười 
ngày cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên 
sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng 
lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại.  
 

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

5. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Thưa đại đức, bình bát 
này của tôi đã quá hạn mười ngày cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này 
đến đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ 
khưu ấy và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại đại đức bình bát 
này.”  
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6. Dasāhātikkante atikkantasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Dasāhātikkante vematiko, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Dasāhātikkante 
anatikkantasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anadhiṭṭhite adhiṭṭhitasaññī, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avikappite vikappitasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Avissajjite vissajjitasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anaṭṭhe naṭṭhasaññī, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Abhinne bhinnasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avilutte viluttasaññī 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Nissaggiyaṃ pattaṃ anissajitvā paribhuñjati, āpatti 
dukkaṭassa. Dasāhānatikkante atikkantasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Dasāhānatikkante vematiko, āpatti dukkaṭassa. Dasāhānatikkante 
anatikkantasaññī, anāpatti.  
 
 

7. Anāpatti antodasāhaṃ adhiṭṭhāti,1 vikappeti, vissajjeti, nassati, 
vinassati, bhijjati, acchinditvā gaṇhanti,2 vissāsaṃ gaṇhanti,2 ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 
 

8. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nissaṭṭhapattaṃ na 
denti. Bhagavato3 etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave nissaṭṭhapatto na 
dātabbo. Yo na dadeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

Pattasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 2. ŪNAPAÑCABANDHANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Tena kho pana samayena aññatarena kumbhakārena bhikkhū 
pavāritā honti: “Yesaṃ ayyānaṃ pattena attho ahaṃ pattenā ”ti. Tena kho 
pana samayena bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahū patte viññāpenti. Yesaṃ 
khuddakā pattā te mahante patte viññāpenti. Yesaṃ mahantā pattā te 
khuddake patte viññāpenti. Atha kho so kumbhakāro bhikkhūnaṃ bahū 
patte karonto na sakkoti aññaṃ vikkāyikaṃ bhaṇḍaṃ kātuṃ. Attanāpi na 
yāpeti. Puttadārāpissa kilamanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā bahū patte 
viññāpessanti? Ayaṃ imesaṃ bahū patte karonto na sakkoti aññaṃ 
vikkāyikaṃ bhaṇḍaṃ kātuṃ. Attanāpi na yāpeti. Puttadārāpissa kilamantī 
”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahū patte viññāpessantī ”ti?  

                                                   
1 adhiṭṭheti - Ma, Syā, PTS.  2 gaṇhāti - Syā.  3 bhikkhū bhagavato - Syā. 
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6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng 
là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi 
chưa được chú nguyện để dùng chung, (lầm) tưởng là đã được chú nguyện để 
dùng chung, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi chưa được phân phát, (lầm) 
tưởng là đã được phân phát, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi không bị 
mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi 
không bị hư hỏng, (lầm) tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi không bị bể, (lầm) tưởng là đã bị bể, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Bình bát phạm vào nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkaṭa. Khi chưa quá hạn mười ngày, (lầm) tưởng là đã quá hạn, phạm tội 
dukkaṭa. Khi chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Khi chưa quá hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội.  
 

7. Trong thời hạn mười ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, (bình bát) bị mất trộm, (bình bát) bị hư hỏng, 
(bình bát) bị bể, (những người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự 
thân thiết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

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

Dứt điều học về bình bát. 
--ooOoo-- 

 
5. 3. 2. ĐIỀU HỌC VỀ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ:  

 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 

thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, có người thợ làm đồ 
gốm nọ đã thỉnh cầu các tỳ khưu rằng : - “Các ngài đại đức nào có nhu cầu về 
bình bát, tôi sẽ dâng bình bát.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không biết chừng 
mực và yêu cầu nhiều bình bát. Những vị có các bình bát nhỏ thì yêu cầu các 
bình bát lớn. Những vị có các bình bát lớn thì yêu cầu các bình bát nhỏ. Khi 
ấy, trong lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy 
không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ 
con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại không biết chừng mực và 
yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm nhiều bình bát cho các vị 
này không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả 
vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở.” 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 không 
biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát?” 
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2. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahū patte viññāpentī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave 
moghapurisā na mattaṃ jānitvā bahū patte viññāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave patto viññāpetabbo, yo viññāpeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

3. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno patto bhinno hoti. 
Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatā paṭikkhittaṃ pattaṃ viññāpetun ’ti 
kukkuccāyanto na viññāpeti. Hatthesu piṇḍāya carati. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā hatthesu piṇḍāya 
carissanti, seyyathāpi aññatitthiyā ”ti?1 Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ 
manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: 
“Anujānāmi bhikkhave naṭṭhapattassa vā bhinnapattassa vā pattaṃ 
viññāpetun ”ti.  
 
 

4. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā anuññātaṃ 
naṭṭhapattassa vā bhinnapattassa vā pattaṃ viññāpetun ’ti, te2 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaṇḍena vilikhitamattenapi 
bahū patte viññāpenti. Atha kho so kumbhakāro bhikkhūnaṃ tatheva bahū 
patte karonto na sakkoti aññaṃ vikkāyikaṃ bhaṇḍaṃ kātuṃ. Attanāpi na 
yāpeti. Puttadārāpissa kilamanti. Manussā tatheva ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā bahū 
patte viññāpessanti? Ayaṃ imesaṃ bahū patte karonto na sakkoti aññaṃ 
vikkāyikaṃ bhaṇḍaṃ kātuṃ. Attanāpi na yāpeti. Puttadārāpissa kilamantī 
”ti.  
 
 

5. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū appamattakenapi 
bhinnena appamattakenapi khaṇḍena vilikhitamattenapi bahū patte 
viññāpessantī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Saccaṃ kira tumhe bhikkhave appamattakenapi bhinnena appamattakenapi 
khaṇḍena vilikhitamattenapi bahū patte viññāpethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khaṇḍena vilikhitamattenapi 
bahū patte viññāpessatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
  

                                                   
1 seyyathāpi titthiyā ti - Ma, Syā, PTS.   2 ‘te’ iti ca Machasaṃ na dissate. 
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2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát, 
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 không biết chừng 
mực và yêu cầu nhiều bình bát vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không 
nên yêu cầu bình bát, vị nào yêu cầu thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có bình bát bị bể. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
(nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán yêu cầu bình bát,’ trong lúc ngần 
ngại không yêu cầu rồi đi khất thực bằng hai bàn tay. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi khất thực bằng 
hai bàn tay giống như là các ngoại đạo vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể được yêu cầu về bình 
bát.”  
 
 

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Phật đã 
cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể được yêu cầu về bình 
bát,” các vị ấy với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, chỉ với chút 
ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát. Khi ấy, trong 
lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy giống như 
trước đây không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi nổi bản thân, 
ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Tương tợ y như thế, dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm 
nhiều bình bát cho các vị này không thể làm hàng khác để bán nên không 
nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở.”  
 
 

5. 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 với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ 
chút ít, chỉ với chút ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình 
bát?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các ngươi với (bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, 
bị nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiều bình bát, 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 với 
(bình bát) bị bể chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít 
bị trầy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát 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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“Yo pana bhikkhu ūnapañcabandhanena pattena aññaṃ navaṃ pattaṃ 
cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Tena bhikkhunā so patto 
bhikkhuparisāya nissajitabbo. Yo ca tassā bhikkhuparisāya pattapariyanto 
so tassa bhikkhuno padātabbo ‘ayaṃ te bhikkhu patto yāva bhedanāya 
dhāretabbo ’ti. Ayaṃ tattha sāmīcī ”ti.  
 

6. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Ūnapañcabandhano nāma patto abandhano vā ekabandhano vā 
dvibandhano vā tibandhano vā catubandhaṇo vā. Abandhanokāso nāma 
patto yassa dvaṅgulā rāji na hoti. Bandhanokāso nāma patto yassa 
dvaṅgulā rāji hoti.  
 

Navo nāma patto viññattiṃ upādāya vuccati.  
 

Cetāpeyyā ’ti viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena nissaggiyo hoti. 
Saṅghamajjhe nissajitabbo. Sabbeheva adhiṭṭhitapattaṃ gahetvā 
sannipatitabbaṃ. Na lāmako patto adhiṭṭhātabbo “Mahagghaṃ pattaṃ 
gahessāmī ”ti. Sace lāmakaṃ pattaṃ adhiṭṭhāti “Mahagghaṃ pattaṃ 
gahessāmī ”ti, āpatti dukkaṭassa.  
 

Evañca pana bhikkhave nissajitabbo: Tena bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
“Ayaṃ me bhante patto ūnapañcabandhanena pattena cetāpito nissaggiyo. 
Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. Nissajitvā āpatti desetabbā. Vyattena 
bhikkhunā paṭibalena āpatti paṭiggahetabbā.  
 

Pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu pattagāhāpako sammannitabbo. Yo 
na chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ 
gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, gahitāgahitañca jāneyya. Evañca pana 
bhikkhave sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo, yācitvā vyattena 
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ pattagāhāpakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 
pattagāhāpakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
bhikkhuno pattagāhāpakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 

Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu pattagāhāpako. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
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“Vị tỳ khưu nào với bình bát chưa đủ năm miếng vá mà kiếm thêm bình 
bát mới khác thì (bình bát mới ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya. Vị tỳ khưu ấy nên xả bỏ bình bát ấy đến tập thể các tỳ khưu. Và 
cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, cái ấy nên trao 
đến vị tỳ khưu ấy: ‘Này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, nên giữ lấy cho 
đến khi bể.’ Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy.”  
 

6. 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. 
 

Chưa đủ năm miếng vá nghĩa là bình bát không có miếng vá, hoặc một 
miếng vá, hoặc hai miếng vá, hoặc ba miếng vá, hoặc bốn miếng vá. Bình 
bát không chỗ đắp vá nghĩa là bình bát không có lỗ thủng rộng hai ngón 
tay.[*] Bình bát có chỗ đắp vá nghĩa là bình bát có lỗ thủng rộng hai ngón 
tay.  
 

Bình bát mới nghĩa là liên quan việc yêu cầu được đề cập đến. 
 

Kiếm thêm: vị yêu cầu, trong khi tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Do sự 
đạt được thì phạm vào nissaggiya, (bình bát ấy) cần được xả bỏ ở giữa hội 
chúng. Tất cả các tỳ khưu nên mang theo bình bát đã chú nguyện và tụ hội 
lại. Không nên chú nguyện bình bát kém cỏi (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy bình bát 
cao giá.” Nếu vị chú nguyện bình bát kém cỏi (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy bình bát 
cao giá” thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch các ngài, bình bát 
này của tôi đã được kiếm thêm khi bình bát chưa đủ năm miếng vá, giờ cần 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám 
hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực.  
 

Nên chỉ định vị chuyển đổi bình bát là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện: là 
vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị 
biết vật đã được lấy hay chưa được lấy. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như 
vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 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. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
chuyển đổi bình bát. Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị chuyển đổi bình bát. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị chuyển đổi bình bát xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 
 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị chuyển đổi 
bình bát. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 
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Tena sammatena bhikkhunā patto gāhetabbo. Thero vattabbo: “Gaṇhātu 
bhante thero pattan ”ti. Sace thero pattaṃ1 gaṇhāti, therassa patto dutiyassa 
gāhetabbo. Na ca tassa anuddayatāya na gahetabbo. Yo na gaṇheyya, āpatti 
dukkaṭassa. Apattakassa na gāhetabbo. Eteneva upāyena yāva saṅghanavakā 
gāhāpetabbo. Yo ca tassā bhikkhuparisāya pattapariyanto so tassa 
bhikkhuno padātabbo: “Ayaṃ te bhikkhu patto yāva bhedanāya dhāretabbo 
”ti. Tena bhikkhunā so patto na adese nikkhipitabbo, na abhogena 
bhuñjitabbo, na vissajjetabbo “Kathāyaṃ patto nasseyya vā vinasseyya vā 
bhijjeyya vā ”ti? Sace adese vā nikkhipati abhogena vā bhuñjati vissajjeti vā, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Ayaṃ tattha sāmīcī ’ti ayaṃ tattha anudhammatā.  
 

7. Abandhanena pattena abandhanaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Abandhanena pattena ekabandhanaṃ pattaṃ ―pe― 
dvibandhanaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanaṃ pattaṃ ―pe― catubandhanaṃ 
pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

8. Ekabandhanena pattena abandhanaṃ pattaṃ―pe― ekabandhanaṃ 
pattaṃ ―pe― dvibandhanaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanaṃ pattaṃ―pe― 
catubandhanaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

9. Dvibandhanena pattena abandhanaṃ pattaṃ―pe― ekabandhanaṃ 
pattaṃ ―pe― dvibandhanaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanaṃ pattaṃ―pe― 
catubandhanaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

10. Tibandhanena pattena abandhanaṃ pattaṃ―pe― ekabandhanaṃ 
pattaṃ ―pe― dvibandhanaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanaṃ pattaṃ―pe― 
catubandhanaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

11. Catubandhanena pattena abandhanaṃ pattaṃ―pe― ekabandhanaṃ 
pattaṃ ―pe― dvibandhanaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanaṃ pattaṃ―pe― 
catubandhanaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

12. Abandhanena pattena abandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, pācittiyaṃ. 
Abandhanena pattena ekabandhanokāsaṃ pattaṃ nissaggiyaṃ. ―pe― 
dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

13. Ekabandhanena pattena abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 

 

                                                   
1 ‘pattaṃ’ iti ca Ma, Syā, PTS natthi. 
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Bình bát nên được chuyển đổi bởi vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy. Nên nói 
với vị trưởng lão rằng: “Thưa ngài, xin trưởng lão nhận lấy bình bát.” Nếu vị 
trưởng lão nhận lấy, bình bát của vị trưởng lão nên được chuyển đổi đến vị 
thứ nhì. Và không nên vì lòng thương hại vị ấy mà không nhận lấy, vị nào 
không nhận lấy[*] thì phạm tội dukkaṭa. Vị không có bình bát không được 
chuyển đổi. Nên được chuyển đổi cho đến vị mới tu của hội chúng theo đúng 
phương thức ấy. Và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, 
cái ấy nên trao đến vị tỳ khưu ấy: “Này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, 
nên giữ lấy cho đến khi bể.” Vị tỳ khưu ấy không nên để xuống bình bát ấy 
không đúng chỗ, không nên sử dụng sái với cách thức dùng,[*] không nên 
phân phát đi (nghĩ rằng): “Làm thế nào bình bát này bị trộm, hoặc bị hư 
hỏng, hoặc bị bể?” Nếu để xuống không đúng chỗ, hoặc sử dụng sái với cách 
thức dùng, hoặc phân phát thì phạm tội dukkaṭa.  
 

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

7. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 
thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm 
thêm bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá 
... bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

8. Với bình bát một miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

9. Với bình bát hai miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

10. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

11. Với bình bát bốn miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

12. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp 
vá. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát một chỗ đắp vá ... 
bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá 
thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

13. Với bình bát một miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... 
bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
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14. Dvibandhanena pattena abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

15. Tibandhanena pattena abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

16. Catubandhanena pattena abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

17. Abandhanokāsena pattena abandhanaṃ pattaṃ ―pe― 
ekabandhanaṃ pattaṃ ―pe― dvibandhanaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanaṃ 
pattaṃ ―pe― catubandhanaṃ pattaṃ ―pe― Ekabandhanokāsena pattena 
―pe― Dvibandhanokāsena pattena ―pe― Tibandhanokāsena pattena ―pe― 
Catubandhanokāsena pattena abandhanaṃ pattaṃ ―pe― ekabandhanaṃ 
pattaṃ ―pe― catubandhanaṃ pattaṃ ―pe― Abandhanokāsena pattena 
abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

18. Ekabandhanokāsena pattena abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

19. Dvibandhanokāsena pattena ―pe― Tibandhanokāsena pattena 
abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

20. Catubandhanokāsena pattena abandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
ekabandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― dvibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― 
tibandhanokāsaṃ pattaṃ ―pe― catubandhanokāsaṃ pattaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

21. Anāpatti naṭṭhapattassa, bhinnapattassa, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, 
aññassatthāya, attano dhanena, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Ūnapañcabandhanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1             Điều nissaggiya về chưa đủ năm miếng vá - 22 
 

 
 

605

14. Với bình bát hai miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... 
bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  

 
15. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... 

bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  

 
16. Với bình bát bốn miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... 

bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  

 
17. Với bình bát không chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 

... bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... 
bình bát bốn miếng vá ... Với bình bát một chỗ đắp vá, ... Với bình bát hai 
chỗ đắp vá, ... Với bình bát ba chỗ đắp vá, ... Với bình bát bốn chỗ đắp vá, vị 
kiếm thêm bình bát không miếng vá ... bình bát một miếng vá ... bình bát hai 
miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... bình bát bốn miếng vá ... Với bình bát 
không chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá ... bình bát một 
chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát 
bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  

 
18. Với bình bát một chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá 

... bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp 
vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  

 
19. Với bình bát hai chỗ đắp vá, ... Với bình bát ba chỗ đắp vá, vị kiếm 

thêm bình bát không chỗ đắp vá ... bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai 
chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya.  

 
20. Với bình bát bốn chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá 

... bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp 
vá ... bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  

 
21. Vị có bình bát bị hư hỏng, vị có bình bát bị bể, đối với các thân quyến, 

đối với những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở 
hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về chưa đủ năm miếng vá. 
--ooOoo-- 
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5. 3. 3. BHESAJJASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā pilindivaccho 
rājagahe pabbhāraṃ sodhāpeti leṇaṃ kattukāmo. Atha kho rājā māgadho 
seniyo bimbisāro yenāyasmā pilindivaccho tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
āyasmantaṃ pilindivacchaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmantaṃ pilindivacchaṃ 
etadavoca: “Kiṃ bhante thero kārāpetī ”ti. “Pabbhāraṃ mahārāja, 
sodhāpemi leṇaṃ kattukāmo ”ti. “Attho bhante ayyassa ārāmikenā ”ti. “Na 
kho mahārāja bhagavatā ārāmiko anuññāto ”ti. “Tena hi bhante 
bhagavantaṃ paṭipucchitvā mama āroceyyāthā ”ti. “Evaṃ mahārājā ”ti kho 
āyasmā pilindivaccho rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa paccassosi. 
Atha kho āyasmā pilindivaccho rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ 
dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha 
kho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmatā pilindivacchena dhammiyā 
kathāya sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā 
āyasmantaṃ pilindivacchaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 
 

2. Atha kho āyasmā pilindivaccho bhagavato santiko dūtaṃ pāhesi: “Rājā 
bhante māgadho seniyo bimbisāro ārāmikaṃ dātukāmo. Kathaṃ nu kho 
bhante mayā paṭipajjitabban ”ti? Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
ārāmikan ”ti. Dutiyampi kho rājā māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā 
pilindivaccho tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ pilindivacchaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho 
seniyo bimibisāro āyasmantaṃ pilindivacchaṃ etadavoca: “Anuññāto 
bhante bhagavatā ārāmiko ”ti. “Evaṃ mahārājā ”ti. “Tena hi bhante ayyassa 
ārāmikaṃ dammī ”ti. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmato 
pilindivacchassa ārāmikaṃ paṭissuṇitvā vissaritvā cirena satiṃ paṭilabhitvā 
aññataraṃ sabbatthakaṃ mahāmattaṃ āmantesi: “Yo mayā bhaṇe, ayyassa 
ārāmiko paṭissuto, dinno so ārāmiko ”ti. “Na kho deva ayyassa ārāmiko 
dinno ”ti. “Kīva ciraṃ nu kho bhaṇe ito hi taṃ1 hotī ”ti? Atha kho so 
mahāmatto rattiyo vigaṇetvā2 rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ 
etadavoca: “Pañca deva rattisatānī ”ti. “Tena hi bhaṇe, ayyassa pañca 
arāmikasatāni dehī ”ti.3 “Evaṃ devā ”ti kho so mahāmatto rañño 
māgadhassa seniyassa bimbisārassa paṭissuṇitvā āyasmato pilindivacchassa 
pañca ārāmikasatāni pādāsi.4 Pāṭiyekko gāmo nivisi. “Ārāmikagāmako ”tipi 
naṃ āhaṃsu. “Pilindigāmako ”tipi5 naṃ āhaṃsu.  

                                                   
1 ratti - Syā; hitaṃ - PTS. 3 dethā ’ti - PTS.  
2 gaṇetvā - Syā.    4 adāsi - Syā.  5 pilindavacchagāmakotipi - Syā.  
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5. 3. 3. ĐIỀU HỌC VỀ DƯỢC PHẨM:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha ở thành 
Rājagaha có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch sẽ hang núi. 
Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 
đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, ngài trưởng lão cho 
làm cái gì vậy?” - “Tâu đại vương, tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho 
người dọn sạch sẽ hang núi.” - “Thưa ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc 
tu viện không?” - “Tâu đại vương, đức Thế Tôn chưa có cho phép về người 
giúp việc tu viện.” - “Thưa ngài, như thế thì ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rồi báo 
cho trẫm biết.” - “Tâu đại vương, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời 
đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức 
Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng 
bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đại đức Pilindivaccha, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
 
 

2. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
(thưa rằng): - “Bạch ngài, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha có ý muốn 
ban cho người giúp việc tu viện. Bạch ngài, vậy nên thực hành như thế nào?” 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ 
khưu lại, đã nói Pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
cho phép người giúp việc tu viện.” Đến lần thứ nhì, đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với đại đức 
Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, người giúp việc tu viện có được đức Thế 
Tôn cho phép không?” - “Tâu đại vương, đã được rồi.” - “Thưa ngài, như vậy 
thì trẫm ban cho ngài đại đức người giúp việc tu viện.” Rồi sau khi hứa với 
đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu viện, đức vua Seniya Bimbisāra 
xứ Magadha đã không ghi nhớ. Sau một thời gian dài, đức vua khi phục hồi 
lại ký ức đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng quản rằng: - “Này khanh, 
người giúp việc tu viện đã được trẫm hứa với ngài đại đức, người giúp việc tu 
viện ấy đã được ban cho chưa?” - “Tâu bệ hạ, người giúp việc tu viện chưa 
được ban đến ngài đại đức.” - “Này khanh, tính đến đêm nay là đã bao lâu rồi 
vậy?” Khi ấy, viên quan đại thần ấy sau khi tính đếm số lượng đêm rồi đã tâu 
với đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, năm trăm 
đêm.” - “Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài đại đức năm trăm người 
giúp việc tu viện.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi vị quan đại thần đã vâng lệnh 
đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha dâng đến đại đức Pilindivaccha năm 
trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi làng riêng biệt đã được thiết lập. Họ 
đã gọi nơi ấy là “Ngôi làng của những người giúp việc tu viện.” Họ đã gọi nơi 
làng ấy là “Ngôi làng Pilinda.” 
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3. Tena kho pana samayena āyasmā pilindivaccho tasmiṃ gāmake 
kulūpago hoti. Atha kho āyasmā pilindivaccho pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaramādāya pilindigāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Tena kho pana samayena 
tasmiṃ gāmake ussavo hoti. Dārakā1 alaṅkatā mālākitā kīḷanti.  
 
 

4. Atha kho āyasmā pilindivaccho pilindigāmake sapadānaṃ piṇḍāya 
caramāno yena aññatarassa ārāmikassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Tena kho pana samayena tassā 
ārāmikiniyā dhītā aññe dārake alaṅkate mālākite passitvā rodati: “Mālaṃ me 
detha, alaṅkāraṃ me dethā ”ti. Atha kho āyasmā pilindivaccho taṃ 
ārāmikiniṃ etadavoca: “Kissāyaṃ dārikā rodatī ”ti? “Ayaṃ bhante dārikā 
aññe dārake alaṅkate mālākite passitvā rodati: ‘Mālaṃ me detha alaṅkāraṃ 
me dethā ’ti. Kuto amhākaṃ duggatānaṃ mālā, kuto alaṅkārā ”ti?2 Atha kho 
āyasmā pilindivaccho aññataraṃ tiṇṇaḍupakaṃ gahetvā taṃ ārāmikiniṃ 
etadavoca: “Handimaṃ tiṇṇaḍupakaṃ tassā dārikāya sīse paṭimuñcā ”ti.3 
Atha kho sā ārāmikinī taṃ tiṇṇaḍupakaṃ gahetvā tassā dārikāya sīse 
paṭimuñci. Sā ahosi suvaṇṇamālā abhirūpā dassanīyā pāsādikā, natthi tādisā 
raññopi antepure suvaṇṇamālā. Manussā rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa ārocesuṃ: “Amukassa deva ārāmikassa ghare suvaṇṇamālā 
abhirūpā dassanīyā pāsādikā, natthi tādisā devassāpi antepure suvaṇṇamālā. 
Kuto tassa duggatassa, nissaṃsayaṃ corikāya ābhatā ”ti. Atha kho rājā 
māgadho seniyo bimbisāro taṃ ārāmikakulaṃ bandhāpesi.  
 
 

5. Dutiyampi kho āyasmā pilindivaccho pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaramādāya pilindigāmakaṃ piṇḍāya pāvisi. Pilindigāmike 
sapadānaṃ piṇḍāya caramāno yena tassa ārāmikassa nivesanaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paṭivissake pucchi: “Kahaṃ idaṃ 
ārāmikakulaṃ gatan ”ti. “Etissā bhante suvaṇṇamālāya kāraṇā raññā 
bandhāpitan ”ti.  
 
 

6. Atha kho āyasmā pilindivaccho yena rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane 
nisīdi. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā pilindivaccho 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ pilindivacchaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ 
bimbisāraṃ āyasmā pilindivaccho etadavoca: “Kissa mahārāja 
ārāmikakulaṃ bandhāpitan ”ti? “Tassa bhante ārāmikassa ghare 
suvaṇṇamālā abhirūpā dassanīyā pāsādikā, natthi tādisā amhākampi 
antepure suvaṇṇamālā, kuto tassa duggatassa, nissaṃsayaṃ corikāya ābhatā 
”ti. Atha kho āyasmā pilindivaccho rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa pāsādaṃ suvaṇṇanti adhimucci, so ahosi sabbasovaṇṇamayo. 
“Idaṃ pana te mahārāja tāva bahuṃ suvaṇṇaṃ kuto ”ti? “Aññātaṃ bhante, 
ayyasseva so iddhānubhāvo ”ti taṃ ārāmikakulaṃ muñcāpesi.  

                                                   
1 dārikā - Ma, PTS.   2 alaṅkāroti - Ma, Syā, PTS.  3 paṭimuñcāhī ti - Syā. 
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3. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha là vị thường hay lui tới ngôi làng 
ấy. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào 
ngôi làng Pilinda để khất thực. Vào lúc bấy giờ, trong ngôi làng ấy có lễ hội. 
Những đứa trẻ được trang điểm, đeo vòng hoa, và đùa giỡn.  
 

4. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha trong lúc đi khất thực theo từng nhà ở 
làng Pilinda đã đi đến căn nhà của người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã 
ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Vào lúc bấy giờ, cô bé gái con của 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy nhìn thấy những đứa trẻ khác được trang 
điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà khóc: - “Cho con vòng hoa, cho con đồ trang 
sức.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện 
ấy điều này: - “Vì sao bé gái này khóc vậy?” - “Thưa ngài, bé gái này nhìn thấy 
những đứa trẻ khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà khóc: ‘Cho con 
vòng hoa, cho con đồ trang sức.’ Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra 
vòng hoa, lấy đâu ra đồ trang sức?” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã cầm lấy 
vòng cỏ nọ rồi nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vậy thì 
hãy đội vòng cỏ này lên đầu của bé gái ấy đi.” Khi ấy, người đàn bà giúp việc 
tu viện ấy đã cầm lấy vòng cỏ ấy rồi đội lên đầu của đứa bé gái ấy. Vòng cỏ ấy 
đã trở thành vòng hoa bằng vàng đẹp đẽ, xinh xắn, duyên dáng; trong nội 
cung của đức vua cũng không có được vòng hoa bằng vàng như thế ấy. Dân 
chúng đã trình báo lên đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha rằng: - “Tâu bệ 
hạ, trong nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa bằng vàng đẹp đẽ, 
xinh xắn, duyên dáng; trong nội cung của đức vua cũng không có được vòng 
hoa bằng vàng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu ra? 
Chắc chắn là có được do trộm cắp.” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đã ra lệnh bắt giữ gia đình của người giúp việc tu viện ấy.  
 

5. Đến lần thứ nhì vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y 
bát, rồi đi vào ngôi làng Pilinda để khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilinda, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện ấy, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm rằng: - 
“Gia đình của người giúp việc tu viện này đã đi đâu?” - “Thưa ngài, họ đã bị 
đức vua ra lệnh bắt giữ vì nguyên nhân vòng hoa bằng vàng ấy.”  
 

6. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống ở 
một bên. Đại đức Pilindivaccha đã nói với đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đang ngồi một bên điều này: - “Tâu đại vương, vì sao gia đình của 
người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bắt giữ?” - “Thưa ngài, trong nhà của 
người giúp việc tu viện ấy có vòng hoa bằng vàng đẹp đẽ, xinh xắn, duyên 
dáng; trong nội cung của trẫm cũng không có được vòng hoa bằng vàng như 
thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu ra? Chắc chắn là có được 
do trộm cắp.” Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện 
của đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha là vàng;” cung điện ấy đã trở 
thành hoàn toàn làm bằng vàng. - “Tâu đại vương, do đâu đại vương lại có 
nhiều vàng đến thế này?” - “Thưa ngài, trẫm đã hiểu rồi. Việc ấy là năng lực 
thần thông của chính ngài đại đức.” Rồi đức vua đã ra lệnh thả gia đình 
người giúp việc tu viện ấy. 
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7. Manussā ‘ayyena kira pilindivacchena sarājikāya parisāya 
uttarimanussadhammā1 iddhipāṭihāriyaṃ dassitan ’ti attamanā 
abhippasannā āyasmato pilindivacchassa pañcabhesajjāni abhihariṃsu, 
seyyathīdaṃ sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ. Pakatiyāpi ca āyasmā 
pilindivaccho lābhī hoti pañcannaṃ bhesajjānaṃ, laddhaṃ laddhaṃ 
parisāya vissajjeti. Parisā cassa hoti bāhulikā, laddhaṃ laddhaṃ koḷambepi 
ghaṭepi pūretvā paṭisāmeti. Parissāvanānipi thavikāyopi pūretvā vātapānesu 
laggeti. Tāni olīnavilīnāni tiṭṭhanti. Undurehipi vihārā okiṇṇavikiṇṇā honti. 
Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Antokoṭṭhāgārikā ime samaṇā sakyaputtiyā, seyyathāpi rājā māgadho 
seniyo bimbisāro ”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū evarūpāya 
bāhullāya cetessantī ”ti?  
 

8. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhū evarūpāya bāhullāya cetentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā 
evarūpāya bāhullāya cetessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yāni kho pana tāni gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisāyanīyāni bhesajjāni 
seyyathīdaṃ: sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ, tāni paṭiggahetvā 
sattāhaparamaṃ sannidhikārakaṃ paribhuñjitabbāni. Taṃ atikkāmayato 
nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

9. Yāni kho pana tāni gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisāyanīyāni 
bhesajjānī ’ti ― Sappi nāma gosappi vā ajikāsappi vā mahisasappi2 vā 
yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ sappi.  
 

Navanītaṃ nāma tesaṃ yeva navanītaṃ.  
 

Telaṃ nāma tilatelaṃ sāsapatelaṃ madhukatelaṃ eraṇḍakatelaṃ 
vasātelaṃ.  
 

Madhu nāma makkhikāmadhu.  
 

Phāṇitaṃ nāma ucchumhā nibbattaṃ.  
 

Tāni paṭiggahetvā sattāhaparamaṃ sannidhikārakaṃ 
paribhuñjitabbānī ’ti sattāhaparamatā paribhuñjitabbāni.  
 

Taṃ atikkāmayato nissaggiyaṃ hotī ’ti aṭṭhame aruṇuggamane 
nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā. 
Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me bhante bhesajjaṃ 
sattāhātikkantaṃ nissaggiyaṃ, imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― 
dadeyyan ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― āyasmato dammī ”ti.  

                                                   
1 dhammaṃ - Ma.    2 mahiṃsasappi vā - Ma; mahisaṃ vā sappi - PTS. 
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7. Dân chúng (đồn rằng): “Nghe nói ngài đại đức Pilindivaccha đã phô 
bày điều kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân trước triều thần có cả 
đức vua nữa!” nên đã hoan hỷ, có niềm tin cao độ, rồi đã đem đến dâng đại 
đức Pilindivaccha năm loại dược phẩm như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật 
ong, đường mía. Và theo lẽ tự nhiên, đại đức Pilindivaccha trở thành vị thọ 
lãnh năm loại dược phẩm và phân phát cho hội chúng mỗi khi được thọ lãnh. 
Và hội chúng của vị ấy trở nên dư dã. Rồi tiếp tục được thọ lãnh, các vị chứa 
đầy các hũ và các chum rồi để riêng ra; các vị chứa đầy các túi lọc nước và các 
túi xách rồi treo lên ở các cửa sổ. Các loại dược phẩm ấy đã bị rỉ xuống chảy 
ra và vẫn ở nguyên chỗ. Các trú xá đã có chuột xuất hiện rải rác rồi tràn 
ngập. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này là những người tích trữ 
đồ đạc trong nhà giống như là đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 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 lại chấp nhận sự thặng dư như thế này?”  
 

8. 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 chấp nhận sự thặng dư như thế ấy, 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 chấp nhận sự thặng dư 
như thế ấy? 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:  
 

“Các loại dược phẩm nào được dùng cho các tỳ khưu bị bệnh như là bơ 
lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía. Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên 
được thọ dụng với sự cất giữ tối đa là bảy ngày. Vượt quá hạn ấy thì nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

9. Các loại dược phẩm nào được dùng cho các tỳ khưu bị bệnh: 
Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ 
lỏng từ loài trâu, hoặc là bơ lỏng của các loài thú nào có thịt được phép (thọ 
dụng).[*]  

Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính các loài thú ấy.  
Dầu ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu cây 

eraṇḍa, dầu từ mỡ thú.  
Mật ong nghĩa là mật của loài ong.  
Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. 
Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên được thọ dụng với sự cất giữ tối 

đa là bảy ngày: nên được thọ dụng nhiều nhất là bảy ngày. 
Vượt quá hạn ấy thì nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông vào ngày 

thứ tám thì phạm vào nissaggiya, (dược phẩm 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, dược phẩm này của tôi đã vượt 
quá hạn bảy ngày, 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.”  
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10. Sattāhātikkante atikkantasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Sattāhātikkante vematiko, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Sattāhātikkante 
anatikkantasaññī, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anadhiṭṭhite adhiṭṭhitasaññī, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

11. Avissajjite vissajjitasaññī, anaṭṭhe naṭṭhasaññī,1 avinaṭṭhe 
vinaṭṭhasaññī, adaḍḍhe daḍḍhasaññī, avilutte viluttasaññī, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  
 

12. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā na kāyikena paribhogena paribhuñjitabbaṃ. 
Na ajjhoharitabbaṃ, padīpe vā kālavaṇṇe vā upanetabbaṃ. Aññena 
bhikkhunā kāyikena paribhogena paribhuñjitabbaṃ, na ajjhoharitabbaṃ.  
 

13. Sattāhānatikkante atikkantasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Sattāhānatikkante vematiko, āpatti dukkaṭassa. Sattāhānatikkante 
anatikkantasaññī, anāpatti.  
 

14. Anāpatti antosattāhaṃ adhiṭṭhāti, vissajjeti, nassati, vinassati, 
ḍayhati, acchinditvā gaṇhanti,2 vissāsaṃ gaṇhanti,2 anupasampannassa 
cattena vantena muttena anapekkho datvā paṭilabhitvā paribhuñjati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Bhesajjasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 4. VASSIKASĀṬIKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ 
vassikasāṭikā anuññātā hoti. Chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā vassikasāṭikā 
anuññātā ’ti paṭigacceva3 vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesanti, paṭigacceva katvā 
nivāsenti. Jiṇṇāya vassikasāṭikāya naggā kāyaṃ ovassāpenti. Ye te bhikkhū 
appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhū paṭigacceva vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesissanti, paṭigacceva katvā 
nivāsessanti, jiṇṇāya vassikasāṭikāya naggā kāyaṃ ovassāpessantī ”ti? Atha 
kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave paṭigacceva vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesatha, paṭigacceva katvā 
nivāsetha, jiṇṇāya vassikasāṭikāya naggā kāyaṃ ovassāpethā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. ‘ Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā paṭigacceva vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesissatha, paṭigacceva 
katvā nivāsessatha, jiṇṇāya vassikasāṭikāya naggā kāyaṃ ovassāpessatha? 
Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca na 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

                                                   
1 anaṭṭhasaññī - Ma.              2 gaṇhāti - Syā.  3 paṭikacceva - Ma, Syā.  
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10. Khi quá hạn bảy ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi quá hạn bảy ngày, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Khi quá hạn bảy ngày, (lầm) tưởng là chưa quá hạn, phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Khi chưa quyết định, (lầm) tưởng là đã quyết định, 
phạm tội nissaggiya pācittiya.  

11. Khi chưa được phân phát, (lầm) tưởng là đã phân phát, ... Khi không 
bị mất trộm, (lầm) tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, (lầm) 
tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, (lầm) tưởng là đã bị cháy, ... 
Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là đã bị cướp, phạm tội nissaggiya pācittiya. 

12. Sau khi nhận lại vật đã xả bỏ, không nên sử dụng bằng cách dùng ở 
trên cơ thể, không nên nuốt vào. Nên sử dụng cho đèn hoặc sơn màu đen. Vị 
tỳ khưu khác có thể sử dụng bằng cách dùng ở trên cơ thể, (nhưng) không 
nên nuốt vào.  

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

14. Trong thời hạn bảy ngày; vị quyết định;[*] vị phân phát; (dược phẩm) 
bị mất trộm; (dược phẩm) bị hư hỏng; (dược phẩm) bị cháy; (những người 
khác) cướp rồi lấy đi; (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết; vị không mong mỏi 
với vật đã được hy sinh, đã được từ bỏ, đã được dứt bỏ đến người chưa tu lên 
bậc trên, sau khi cho rồi được lại và thọ dụng; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về dược phẩm. 
--ooOoo-- 

 
5. 3. 4. ĐIỀU HỌC VỀ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA:  

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

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, vải choàng tắm mưa đã được đức 
Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): 
“Vải choàng tắm mưa đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã tìm kiếm y 
choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rồi mặc vào, đến 
khi vải choàng tắm mưa đã cũ thì (các vị) lõa thể và để mưa làm ướt thân 
hình. 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 tìm kiếm y choàng tắm mưa 
trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng 
tắm mưa đã cũ thì (các vị) lõa thể và để mưa làm ướt thân hình?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi tìm kiếm y choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm trước 
thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tắm mưa đã cũ thì (các ngươi) lõa 
thể và để mưa làm ướt thân hình, 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 tìm kiếm y choàng tắm mưa trước thời hạn, sau khi làm 
trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tắm mưa đã cũ thì (các ngươi) 
lại lõa thể và để mưa làm ướt thân hình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
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“Māso seso gimhānan ’ti bhikkhunā vassikasāṭikacīvaraṃ 
pariyesitabbaṃ. Addhamāso1 seso gimhānan ’ti katvā nivāsetabbaṃ. 
Orena ce māso seso gimhānan ’ti vassikasāṭikacīvaraṃ pariyeseyya, 
orenaddhamāso seso gimhānan ’ti katvā nivāseyya, nissaggiyaṃ 
pācittiyan ”ti.  
 

2. Māso seso gimhānanti bhikkhunā vassikasāṭikacīvaraṃ 
pariyesitabban ’ti ye manussā pubbepi vassikasāṭikacīvaraṃ denti, te 
upasaṅkamitvā evamassu vacanīyā: “Kālo vassikasāṭikāya, samayo 
vassikasāṭikāya, aññepi manussā vassikasāṭikacīvaraṃ dentī ”ti. Na 
vattabbā: “Detha me vassikasāṭikacīvaraṃ, āharatha me vassikasāṭika-
cīvaraṃ, parivattetha2 me vassikasāṭikacīvaraṃ, cetāpetha me 
vassikasāṭikacīvaran ”ti.  
 

Addhamāso seso gimhānanti katvā nivāsetabban ’ti addhamāse 
sese gimhāne katvā nivāsetabbaṃ.  
 

Orena ce māso seso gimhānan ’ti atirekamāse sese gimhāne 
vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.3  
 

Orenaddhamāso seso gimhānan ’ti atirekaddhamāse sese gimhāne 
katvā nivāseti, nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― “Idaṃ me 
bhante vassikasāṭikacīvaraṃ atirekamāse sese gimhāne pariyiṭṭhaṃ, 
atirekaddhamāse sese gimhāne katvā paridahitaṃ4 nissaggiyaṃ. Imāhaṃ 
saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti ―pe― 
āyasmato dammī ”ti.  
 

3. Atirekamāse sese gimhāne atirekasaññī, vassikasāṭikacīvaraṃ 
pariyesati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekamāse sese gimhāne vematiko 
vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekamāse sese 
gimhāne ūnakasaññī, vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesati, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ.  
 

4. Atirekaddhamāse sese gimhāne atirekasaññī katvā nivāseti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekaddhamāse sese gimhāne vematiko katvā 
nivāseti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Atirekaddhamāse sese gimhāne 
ūnakasaññī katvā nivāseti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

5. Satiyā vassikasāṭikāya naggo kāyaṃ ovassāpeti, āpatti dukkaṭassa. 
Ūnakamāse sese gimhāne atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ūnakamāse sese 
gimhāne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Ūnakamāse sese gimhāne ūnakasaññī, 
anāpatti.  
 

6. Ūnakaddhamāse sese gimhāne atirekasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Ūnakaddhamāse sese gimhāne vematiko, āpatti dukkaṭassa. 
Ūnakaddhamāse sese gimhāne ūnakasaññī, anāpatti.  

                                                   
1 ‘aḍḍhamāso’ti evamuparipi - Syā.     3 nissaggiyaṃ hoti - Syā.  
2 parivaṭṭetha - Syā.       4 nivatthaṃ - Syā. 
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“(Biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là một tháng’ vị tỳ khưu nên tìm kiếm y 
choàng tắm mưa. (Biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là nửa tháng’ vị làm xong 
thì nên mặc. Nếu (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là hơn một tháng’ rồi tìm 
kiếm y choàng tắm mưa, (nếu biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là hơn nửa 
tháng’ sau khi làm xong rồi mặc vào thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pācittiya.”  

2. (Biết rằng): “Mùa nóng còn lại là một tháng” vị tỳ khưu nên 
tìm kiếm y choàng tắm mưa: Nên đi đến gặp những người nào trước đây 
dâng y choàng tắm mưa và nên nói như vầy: “Là thời điểm của vải choàng 
tắm mưa, là lúc của vải choàng tắm mưa, những người khác cũng dâng y 
choàng tắm mưa.” Không nên nói rằng: “Hãy dâng y choàng tắm mưa cho 
tôi, hãy mang lại y choàng tắm mưa cho tôi, hãy sắm y choàng tắm mưa 
cho tôi, hãy mua y choàng tắm mưa cho tôi.” 

(Biết rằng): “Mùa nóng còn lại là nửa tháng” vị làm xong thì 
nên mặc: Khi mùa nóng còn lại là nửa tháng, sau khi làm xong thì nên mặc. 

Nếu (biết rằng): “Mùa nóng còn lại là hơn một tháng”: Khi mùa 
nóng còn lại là trội hơn một tháng, vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì phạm 
vào nissaggiya. 

(Nếu biết rằng): “Mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng”: Khi mùa 
nóng còn lại là trội hơn nửa tháng, vị làm xong và mặc vào 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 choàng tắm mưa này của tôi đã được tìm kiếm khi mùa nóng 
còn lại là hơn một tháng, sau khi làm xong đã được mặc khi mùa nóng còn 
lại là hơn nửa tháng, 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.”  

3. Khi mùa nóng còn lại là hơn một tháng, nhận biết là còn hơn (một 
tháng), vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi 
mùa nóng còn lại là hơn một tháng, có sự hoài nghi, vị tìm kiếm y choàng 
tắm mưa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi mùa nóng còn lại là hơn một 
tháng, (lầm) tưởng là ít hơn (một tháng), vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. 

4. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, nhận biết là còn hơn (nửa 
tháng), vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi mùa 
nóng còn lại là hơn nửa tháng, có sự hoài nghi, vị làm xong rồi mặc vào thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, (lầm) 
tưởng là ít hơn (nửa tháng), vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya.  

5. Nếu có y choàng tắm mưa mà lõa thể và để mưa làm ướt thân hình thì 
phạm tội dukkaṭa. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn một tháng, (lầm) tưởng là 
nhiều hơn (một tháng), phạm tội dukkaṭa. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn 
một tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn 
một tháng, nhận biết là ít hơn (một tháng) thì vô tội.  

6. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, (lầm) tưởng là nhiều hơn 
(nửa tháng), phạm tội dukkaṭa. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, 
nhận biết là ít hơn (nửa tháng) thì vô tội.  
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7. Anāpatti māso seso gimhānanti vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesati, 
addhamāso seso gimhānanti katvā nivāseti, ūnakaddhamāso seso 
gimhānanti vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesati, ūnakaddhamāso seso 
gimhānanti katvā nivāseti, pariyiṭṭhāya vassikasāṭikāya vassaṃ 
ukkaḍḍhīyati, nivatthāya vassikasāṭikāya vassaṃ ukkaḍḍhīyati, dhovitvā 
nikkhipitabbaṃ samayena nivāsetabbaṃ, acchinnacīvarassa, 
naṭṭhacīvarassa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Vassikasāṭikasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 5. CĪVARA-ACCHINDANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto bhātuno saddhivihārikaṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Ehāvuso 
janapadacārikaṃ pakkamissāmā ”ti. “Nāhaṃ bhante gamissāmi, 
dubbalacīvaromhī ”ti. “Ehāvuso ahante cīvaraṃ dassāmī ”ti tassa cīvaraṃ 
adāsi. Assosi kho so bhikkhu: “Bhagavā kira janapadacārikaṃ pakkamissatī 
”ti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Nadānāhaṃ1 āyasmatā 
upanandena sakyaputtena saddhiṃ janapadacārikaṃ pakkamissāmi, 
bhagavatā saddhiṃ janapadacārikaṃ pakkamissāmī ”ti. Atha kho āyasmā 
upanando sakyaputto taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Ehidāni āvuso 
janapadacārikaṃ pakkamissāmā ”ti. “Nāhaṃ bhante tayā saddhiṃ 
janapadacārikaṃ pakkamissāmi, bhagavatā saddhiṃ janapadacārikaṃ 
pakkamissāmī ”ti. “Yampi tyāhaṃ āvuso cīvaraṃ adāsiṃ mayā saddhiṃ 
janapadacārikaṃ pakkamissatī ”ti kupito anattamano acchindi.2  
 
 
 
 
 

2. Atha kho so bhikkhū bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Ye te bhikkhū 
appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā 
upanando sakyaputto bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupito anattamano 
acchindissatī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Saccaṃ kira tvaṃ upananda bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupito 
anattamano acchindī ”ti?3 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
“Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā 
kupito anattamano acchindissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
  

                                                   
1 nāhaṃ - katthaci. 2 cīvaraṃ acchindi - Syā.  3 acchindasī ti - Syā. 
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7. Vị tìm kiếm y choàng tắm mưa khi (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là một 
tháng;’ vị làm xong và mặc vào khi (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là nửa 
tháng;’ vị tìm kiếm y choàng tắm mưa khi (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là ít 
hơn một tháng;’ vị làm xong và mặc vào khi (biết rằng): ‘Mùa nóng còn lại là 
ít hơn nửa tháng;’ khi y choàng tắm mưa đã được tìm kiếm thì mùa mưa bị 
trễ, khi y choàng tắm mưa đã được mặc vào thì mùa mưa bị trễ, nên giặt rồi 
cất lại và nên mặc lúc đúng thời; vị có y bị cướp đoạt; vị có y bị mất trộm; khi 
có sự cố;1 vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về vải choảng tắm mưa. 
--ooOoo-- 

 
 

5. 3. 5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GIẬT LẠI Y:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, hãy 
đến. Chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở.” - “Thưa ngài, tôi sẽ không đi. Y 
của tôi thì mảnh mai.” - “Này đại đức, hãy đến. Ta sẽ cho ngươi y,” rồi đã cho 
y đến vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã nghe được rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn sẽ ra đi 
du hành trong xứ sở.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Giờ đây ta sẽ 
không ra đi du hành trong xứ sở với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
nữa, ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở với đức Thế Tôn.” Sau đó, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại 
đức, hãy đến. Giờ đây, chúng ta sẽ ra đi du hành trong xứ sở.” - “Thưa ngài, 
tôi sẽ không ra đi du hành trong xứ sở với ngài. Tôi sẽ ra đi du hành trong xứ 
sở với đức Thế Tôn.” - “Này đại đức, y mà ta đã cho ngươi là sẽ ra đi du hành 
trong xứ sở với ta.” Rồi nổi giận, bất bình, đã giật lại y. 
 
 
 

2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại 
đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại 
nổi giận, bất bình rồi giật lại?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi tự mình cho y đến 
vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi giật lại, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi giật 
lại 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:  

                                                   
1 Chú giải cho một ví dụ là vị mặc y choàng tắm trị giá cao trong khi tắm sẽ có sự nguy hiểm 
về trộm cướp (Vin.A. iii, 723). 
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“Yo pana bhikkhu bhikkhussa sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupito 
anattamano acchindeyya vā acchindāpeyya vā nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

 
3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Bhikkhussā ’ti aññassa bhikkhussa.  

 
Sāman ’ti sayaṃ datvā.  

 
Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-

pacchimaṃ.  

 
Kupito anattamano ’ti anabhiraddho āhatacitto khilajāto.  

 
Acchindeyyā ’ti sayaṃ acchindati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.1  

 
Acchindāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ āṇatto 

bahukampi acchindati, nissaggiyaṃ hoti, nissajitabbaṃ saṅghassa vā 
gaṇassa vā puggalassa vā. Evañca pana bhikkhave nissajitabbaṃ: ―pe― 
“Idaṃ me bhante cīvaraṃ bhikkhussa sāmaṃ datvā acchinnaṃ nissaggiyaṃ, 
imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti ―pe― dadeyyun ”ti 
―pe― āyasmato dammī ”ti.  

 
4. Upasampanne upasampannasaññī cīvaraṃ datvā2 kupito anattamano 

acchindati vā acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Upasampanne 
vematiko ―pe― Upasampanne anupasampannasaññī cīvaraṃ datvā2 kupito 
anattamano acchindati vā acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

 
5. Aññaṃ parikkhāraṃ datvā kupito anattamano acchindati vā 

acchindāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa cīvaraṃ vā aññaṃ 
vā parikkhāraṃ datvā kupito anattamano acchindati vā acchindāpeti vā, 
āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññī, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne vematiko, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannasaññī, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
6. Anāpatti so vā deti, tassa vā vissasanto gaṇhāti, ummattakassa, 

ādikammikassā ”ti.  
 

Cīvara-acchindanasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo--  

                                                   
1 nissaggiyaṃ hoti - Syā.    2 sāmaṃ cīvaraṃ datvā - Syā. 
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“Vị tỳ khưu nào sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất 
bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pācittiya.”  
 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Đến vị tỳ khưu: là đến vị tỳ khưu khác. 
 

Tự mình: sau khi đích thân cho. 
 

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

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi 
lòng cay cú. 
 

Giật lại: tự mình giật lại thì phạm vào nissaggiya. 
 

Bảo giật lại: ra lệnh người khác thì phạm tội dukkaṭa. Được ra lệnh một 
lần, (vị nghe lệnh) dầu giật lại nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) 
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 sau khi tự mình cho đến vị tỳ khưu rồi đã giật lại, 
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.”  
 

4. Người đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, sau khi tự 
mình cho y lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Người đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, ―(như 
trên)― Người đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, sau khi 
tự mình cho y lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya.  
 

5. Sau khi cho vật dụng khác lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo 
giật lại thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi cho y hoặc vật dụng khác đến người 
chưa tu lên bậc trên lại nổi giận, bất bình rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì 
phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkaṭa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkaṭa. 
 

6. Vị kia cho lại, hoặc lấy trong khi thân thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều học về việc giật lại y. 
--ooOoo-- 




