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6. 9. 4. SŪCIGHARASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Tena kho pana samayena aññatarena dantakārena bhikkhū 
pavāritā honti: “Yesaṃ ayyānaṃ sūcigharena attho, ahaṃ sūcigharenā ”ti. 
Tena kho pana samayena bhikkhū bahū sūcighare viññāpenti. Yesaṃ 
khuddakā sūcigharā te mahante sūcighare viññāpenti, yesaṃ mahantā 
sūcigharā te khuddake sūcighare viññāpenti. Atha kho so dantakāro 
bhikkhūnaṃ bahū sūcighare karonto na sakkoti aññaṃ vikkāyikaṃ 
bhaṇḍaṃ kātuṃ, attanāpi na yāpeti, puttadārāpissa kilamanti.1 Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā na 
mattaṃ jānitvā bahū sūcighare viññāpessanti? Ayaṃ imesaṃ bahū sūcighare 
karonto na sakkoti aññaṃ vikkāyikaṃ bhaṇḍaṃ kātuṃ attanāpi na yāpeti 
puttadārāpissa kilamantī ”ti.  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhū na mattaṃ jānitvā bahū 
sūcighare viññāpessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū na 
mattaṃ jānitvā bahū sūcighare viññāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, moghapurisā na 
mattaṃ jānitvā bahū sūcighare viññāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu aṭṭhimayaṃ vā dantamayaṃ vā visāṇamayaṃ vā 
sūcigharaṃ kārāpeyya bhedanakaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

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

 
Aṭṭhi nāma yaṃ kiñci aṭṭhi.  

 
Danto nāma hatthidanto vuccati.  

 
Visāṇaṃ nāma yaṃ kiñci visāṇaṃ.  

 
Kārapeyyā ’ti karoti vā kārāpayati vā, payoge dukkaṭaṃ paṭilābhena 

bhinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.  
  

                                                   
1 puttadāropissa kilamati - Ma, PTS, Sī. 
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6. 9. 4. ĐIỀU HỌC VỀ ỐNG ĐỰNG KIM:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã được 
người thợ làm đồ sừng nọ thỉnh cầu rằng : “Các ngài đại đức nào có nhu cầu 
về ống đựng kim, tôi sẽ dâng ống đựng kim.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu 
cầu nhiều ống đựng kim. Những vị có các ống đựng kim nhỏ thì yêu cầu các 
ống đựng kim lớn. Những vị có các ống đựng kim lớn thì yêu cầu các ống 
đựng kim nhỏ. Khi ấy, trong lúc làm nhiều ống đựng kim cho các tỳ khưu, 
người thợ làm đồ sừng 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 lại 
không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim? Người này trong lúc 
làm nhiều ống đựng kim 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.  
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống 
đựng kim?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết 
chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiều ống đựng kim 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:  
 

“Vị tỳ khưu nào bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, 
hoặc bằng sừng thì (ống đựng kim ấy) nên được đập vỡ và 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. 
 

Xương nghĩa là bất cứ loại xương gì. 
 

Ngà nghĩa là ngà voi được đề cập đến. 
 

Sừng nghĩa là bất cứ loại sừng gì. 
 

Bảo làm: Vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkaṭa. Do sự đạt được thì nên đập vỡ rồi nên sám hối tội pācittiya.  
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Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā 
vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ 
paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti gaṇṭhikāya1 araṇike, vīṭhe,2 añjaniyā, añjanisalākāya, vāsijaṭe, 
udakapuñchaniyā, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Sūcigharasikkhāpadaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 9. 5. MAÑCASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā upanando 
sakyaputto ucce mañce sayati. Atha kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi 
saddhiṃ senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto yenāyasmato upanandassa 
sakyaputtssa vihāro tenupasaṅkami. Addasā kho āyasmā upanando 
sakyaputto bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ, disvāna bhagavantaṃ 
etadavoca: “Āgacchatu me bhante sayanaṃ passatū ”ti. Atha kho bhagavā 
tato va paṭinivattitvā bhikkhū āmantesi: “Āsayato bhikkhave moghapuriso 
veditabbo ”ti. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ 
anekapariyāyena vigarahitvā dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Navaṃ pana bhikkhunā mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā kārayamānena 
aṭṭhaṅgulapādakaṃ kāretabbaṃ sugataṅgulena aññatra heṭṭhimāya 
aṭaniyā. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 gaṇḍikāya - Syā.      2 vidhe - Ma, PTS; vīthe - Syā.  
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Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pācittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pācittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pācittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. 
Được làm bởi người khác, vị nhận được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Trong trường hợp hột nút, đồ đánh lửa, cái khóa thắt lưng, hộp đựng 
thuốc cao, que bôi thuốc cao, cán dao cạo, đồ gạt nước,1 vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học về ống đựng kim là thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 9. 5. ĐIỀU HỌC VỀ GIƯỜNG NẰM:  
 

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 nằm giường cao. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến trú xá của đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya. Đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nhìn thấy đức 
Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin hãy đi đến. Xin đức Thế Tôn hãy nhìn xem cái 
giường của con.” Khi ấy, đức Thế Tôn ngay tại chỗ ấy đã quay lại và bảo các vị 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại cần được chỉ bảo về chỗ nằm.” Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Upananda con trai dòng Sakya bằng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ―(như trên)― Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 

“Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghế mới, vị tỳ khưu nên bảo làm 
chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức Thiện Thệ[*] ngoại trừ phần 
khung giường ở bên dưới. Nếu vượt quá mức ấy thì nên cắt bớt và phạm 
tội pācittiya.”  

                                                   
1 Một số vật dụng trên được đề cập ở Cullavagga 2 - Tiểu Phẩm 2, TTPV tập 07: khóa thắt 
lưng (vīṭha, tr. 93), hộp đựng thuốc cao (añjanī, tr. 91), que bôi thuốc cao (añjanisalākā, tr. 
91), đồ gạt nước (udakapuñchanī, tr. 55).  
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2. Navaṃ nāma karaṇaṃ upādāya vuccati.  
 

Mañco nāma cattāro mañcā: masārako bundikābaddho kuḷīrapādako1 
āhaccapādako.  
 

Pīṭhaṃ nāma cattāri pīṭhāni: masārakaṃ bundikābaddhaṃ kuḷīra-
pādakaṃ āhaccapādakaṃ.  
 

Kārayamānenā ’ti karonto vā kārāpento vā.  
 

Aṭṭhaṅgulapādakaṃ kāretabbaṃ sugataṅgulena aññatra 
heṭṭhimāya aṭaniyā ’ti ṭhapetvā heṭṭhimaṃ aṭaniṃ.2 Taṃ atikkāmetvā 
karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ 
desetabbaṃ.  
 
 
 

Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā 
vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ 
paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ 
pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Mañcasikkhāpadaṃ3 pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 9. 6. TŪLONADDHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpenti. Manussā vihāracārikaṃ 
āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā 
sakyaputtiyā mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpessanti, seyyathāpi gihī 
kāmabhogino ”ti?  
  

                                                   
1 kuḷirapādako - Ma, PTS.         2 aṭaniyaṃ - Syā, PTS. 3 mañcapīṭhasikkhāpadaṃ - Ma. 
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Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm (giường hoặc ghế) được đề cập.  
 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 
 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 
 

Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
 

Nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức 
Thiện Thệ ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới: trừ ra phần 
khung giường ở bên dưới. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên 
sám hối tội pācittiya.  
 
 
 
 
 

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

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị làm theo kích thước, vị làm thấp hơn, do người khác làm quá kích 
thước sau khi đạt được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
 

Điều học về giường nằm là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 9. 6. ĐIỀU HỌC VỀ ĐỘN BÔNG GÒN:  
 

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 cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn giống như những kẻ tại gia 
hưởng dục vậy?” 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo                 Rājavaggo - Pāc. 6. 9. 6. 
 

 450

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ, Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū mañcampi 
pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpethā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā mañcampi pīṭhampi tūlonaddhaṃ kārāpessatha? Netaṃ 
moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā tūlonaddhaṃ kārāpeyya 
uddālanakaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Mañco nāma cattāro mañcā: masārako bundikābaddho kuḷīrapādako 
āhaccapādako.  
 

Pīṭhaṃ nāma cattāri pīṭhāni: masārakaṃ bundikābaddhaṃ kuḷīra-
pādakaṃ āhaccapādakaṃ.  
 

Tūlaṃ nāma tīṇitulāni rukkhatūlaṃ latātūlaṃ poṭakitūlaṃ.  
 

Kārāpeyyā ’ti karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena 
uddāletvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.  
 

Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā 
vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ 
paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti āyoge kāyabandhane aṃsavaṭṭake1 pattatthavikāya parissāvane 
bimbohanaṃ2 karoti, aññena kataṃ paṭilabhitvā paribhuñjati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Tūlonaddhasikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 aṃsabaddhake - Ma, Syā; aṃsavaddhake - PTS.   2 bibbohanaṃ - Ma. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2           Phẩm Đức Vua - Điều Pācittiya 88 
 

 451

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cho thực hiện giường ghế độn 
bông gòn?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― “Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn 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 thực hiện giường ghế độn bông gòn thì (bông gòn) 
nên được móc ra và 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. 
 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 
 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 
 

Bông gòn nghĩa là có ba loại bông gòn: bông gòn từ cây, bông gòn từ dây 
leo, bông gòn từ cỏ. 
 

Bảo thực hiện: vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì nên móc ra rồi nên sám hối tội pācittiya.  
 

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

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Trong trường hợp vị làm đồ băng bó, dây buộc lưng, dây đeo vai, túi đựng 
bát, đồ lọc nước, gối kê; sau khi đạt được (giường ghế) do người khác làm thì 
móc ra rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về độn bông gòn là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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6. 9. 7. NISĪDANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ 
nisīdanaṃ anuññātaṃ hoti. Chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā nisīdanaṃ 
anuññātan ’ti appamāṇikāni nisīdanāni dhārenti mañcassapi pīṭhassapi 
puratopi pacchatopi olambanti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāni 
nisīdanāni dhāressantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
appamāṇikāni nisīdanāni dhārethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā appamāṇikāni 
nisīdanāni dhāressatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Nisīdanaṃ pana bhikkhunā kārayamānena pāmāṇikaṃ kāretabbaṃ. 
Tatrīdaṃ pamāṇaṃ dīghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ 
diyaḍḍhaṃ. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 
 
 

2. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī mahākāyo hoti. So bhagavato 
purato nisīdanaṃ paññāpetvā samantato samañjamāno nisīdi.1 Atha kho 
bhagavā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ udāyi nisīdanaṃ 
paññāpetvā samannato samañjasi seyyathāpi purāṇāsikoṭṭho ”ti? “Tathā hi 
pana bhante bhagavatā bhikkhūnaṃ atikhuddakaṃ nisīdanaṃ anuññātan 
”ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave nisīdanassa dasaṃ2 
vidatthiṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Nisīdanaṃ pana bhikkhunā kārayamānena pamāṇikaṃ kāretabbaṃ. 
Tatrīdaṃ pamāṇaṃ dīghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ 
diyaḍḍhaṃ dasā vidatthi. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiyan ”ti.  
  

                                                   
1 nisīdati - Ma, Syā, PTS.     2 dasā - Syā, PTS, Sī 1, Sīmu 2. 
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6. 9. 7. ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGỒI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tấm lót ngồi đã được đức Thế Tôn 
cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước. Các vị treo ở phía trước và phía sau của giường và của ghế. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các tấm lót ngồi 
không theo kích thước?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
sử dụng các tấm lót ngồi không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước 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:  
 
 
 

“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, chiều rộng một 
gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy thì (tấm 
lót ngồi) nên được cắt bớt và phạm tội pācittiya.”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi có thân hình to lớn. Vị ấy khi sắp đặt 
tấm lót ngồi ở phía trước đức Thế Tôn cứ kéo căng ra khắp các phía rồi mới 
ngồi xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Udāyi điều này: - “Này 
Udāyi, vì sao sau khi sắp đặt tấm lót ngồi ngươi cứ kéo căng ra khắp các phía 
giống như là căng ra tấm da bị nhăn vậy?” - “Bạch ngài, như thế là vì tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu thì quá nhỏ.” 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 đường viền của tấm lót ngồi là một 
gang. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 

“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, chiều rộng một 
gang rưỡi, đường viền một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu 
vượt quá mức ấy thì (tấm lót ngồi) nên được cắt bớt và phạm tội 
pācittiya.”  
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3. Nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccati.  
 
 
 

Kārayamānenā ’ti karonto vā kārāpento vā. Pamāṇikaṃ kāretabbaṃ: 
Tatrīdaṃ pamāṇaṃ dīghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ 
diyaḍḍhaṃ dasā vidatthi. Taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge 
dukkaṭaṃ, paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.  
 
 
 
 

Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā 
vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ 
paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ 
pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā 
bhummattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Nisīdanasikkhāpadaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

6. 9. 8. KAṆḌUPAṬICCĀDISIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ 
kaṇḍupaṭicchādi1 anuññātā hoti. Chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā 
kaṇḍupaṭicchādi anuññātā ’ti appamāṇikāyo kaṇḍupaṭicchādiyo dhārenti, 
puratopi pacchatopi ākaḍḍhantā āhiṇḍanti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti:  

                                                   
1 kaṇḍupaṭicchādī - Syā, PTS evamuparipi. 
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3. Tấm lót ngồi nghĩa là vật có đường viền được nói đến. 
 
 
 

Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, 
chiều rộng một gang rưỡi, đường viền một gang theo gang tay của đức Thiện 
Thệ. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội pācittiya.  
 
 
 

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

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 

Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (tấm lót ngồi) 
do người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái che 
hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về tấm lót ngồi là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 

6. 9. 8. ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẮP GHẺ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, y đắp ghẻ đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Y đắp ghẻ đã 
được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các y đắp ghẻ không theo kích 
thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở phía trước và phía sau rồi đi đó đây. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng:  
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“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāyo kaṇḍu-
paṭicchādiyo dhāressantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
appamāṇikāyo kaṇḍupaṭicchādiyo dhārethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
appamāṇikāyo kaṇḍupaṭicchādiyo dhāressatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Kaṇḍupaṭicchādiṃ pana bhikkhunā kārayamānena pāmāṇikā 
kāretabbā. Tatrīdaṃ pamāṇaṃ dīghaso catasso vidatthiyo sugata-
vidatthiyā tiriyaṃ dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ 
pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Kaṇḍupaṭicchādi nāma yassa adhonābhi ubbhajāṇumaṇḍalaṃ 
kaṇḍu vā piḷakā1 vā assāvo2 thullakacchu3 vā ābādho tassa 
paṭicchādanatthāya.  

 
Kārayamānenā ’ti karonto vā karāpento vā. Pamāṇikā kāretabbā: 

Tatrīdaṃ pamāṇaṃ dīghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ dve 
vidatthiyo. Taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, 
paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.  

 
Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā 

vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ 

paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ 

pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā 
bhummattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Kaṇḍupaṭicchādisikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
  

                                                   
1 pīḷakā - Ma.    2 assavo - Sī 1.   3 thallukacchā - Syā. 
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- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các y đắp ghẻ không theo 
kích thước?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các 
y đắp ghẻ không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các y đắp ghẻ không theo kích thước 
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:  
 

“Trong lúc cho thực hiện y đắp ghẻ, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay, chiều rộng hai 
gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy thì (y đắp 
ghẻ) nên được cắt bớt và phạm tội pācittiya.”  
 
 

2. Y đắp ghẻ nghĩa là nhằm mục đích băng bó cho vị có ghẻ hoặc mụt 
nhọt hoặc vết thương hoặc bệnh lở loét ở phía dưới lỗ rún và ở phía trên đầu 
gối. 
 

Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay 
chiều rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ (1m x 0,5 m). Vị (tự) 
làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkaṭa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội pācittiya.  
 

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

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y đắp ghẻ) do 
người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc 
thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về y đắp ghẻ là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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6. 9. 9. VASSIKASĀṬIKASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ 
vassikasāṭikā anuññā hoti. Chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā vassikasāṭikā 
anuññātā ’ti appamāṇikāyo vassikasāṭikāyo dhārenti puratopi pacchatopi 
ākaḍḍhantā āhiṇḍanti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū appamāṇikāyo 
vassikasāṭikāyo dhāressantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave 
appamāṇikāyo vassikasāṭikāyo dhārethā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
appamāṇikāyo vassikasāṭikāyo dhāressatha? Netaṃ moghapurisā 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

 
“Vassikasāṭikaṃ pana bhikkhunā kārayamānena pāmāṇikaṃ 

kāretabbaṃ. Tatrīdaṃ pamāṇaṃ dīghaso chavidatthiyo sugatavidatthiyā 
tiriyaṃ aḍḍhateyyā. Taṃ atikkāmayato chedanakaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 

2. Vassikasāṭikā nāma vassānassa cātumāsatthāya.  
 
 
 
 

Kārayamānenā ’ti karonto vā kārāpento vā. Pamāṇikā kāretabbā: 
Tatrīdaṃ pamāṇaṃ dīghaso chavidatthiyo sugatavidatthiyā, tiriyaṃ 
aḍḍhateyyā. Taṃ atikkāmetvā karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, 
paṭilābhena chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.  
 
 
 
 

Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā 
vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ 
paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
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6. 9. 9. 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 sử dụng các vải 
choàng tắm mưa không theo kích thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở 
phía trước và phía sau rồi đi đó đây. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại sử dụng các vải choàng tắm mưa không theo kích thước?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các vải choàng tắm 
mưa không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các vải choàng tắm mưa không theo kích 
thước 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:  
 
 

“Trong lúc cho thực hiện vải choàng tắm mưa, vị tỳ khưu nên bảo làm 
theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang tay, chiều 
rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy 
thì (vải choàng tắm mưa) nên được cắt bớt và phạm tội pācittiya.”  
 
 
 

Vải choàng tắm mưa nghĩa là nhằm nhu cầu của bốn tháng mùa mưa.  
 

 
Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 

Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang 
tay, chiều rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ (1,50 m x 
0,625 m). Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì 
phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội 
pācittiya.  
 

 
Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pācittiya. Vị 

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

 
Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. 

Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
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Anāpatti pamāṇikaṃ karoti, ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ 
pamāṇātikkantaṃ paṭilabhitvā chinditvā paribhuñjati, vitānaṃ vā 
bhummattharaṇaṃ vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Vassikasāṭikasikkhāpadaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 9. 10. NANDATTHERASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā nando bhagavato 
mātucchāputto abhirūpo hoti dassanīyo pāsādiko caturaṅgulomako 
bhagavato.1 So sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ dhāreti. Addasaṃsu kho 
therā bhikkhū āyasmantaṃ nandaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvā ‘bhagavā 
āgacchatī ’ti āsanā uṭṭhahitvā2 te upagate sañjānitvā3 ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā nando sugatacīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ 
dhāressatī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā 
āyasmantaṃ nandaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira tvaṃ nanda sugata-
cīvarappamāṇaṃ cīvaraṃ dhāresī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ nanda sugatacīvarappamāṇaṃ 
cīvaraṃ dhāressasi? Netaṃ nanda appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu sugatacīvarappamānaṃ cīvaraṃ kārāpeyya 
atirekaṃ vā chedanakaṃ pācittiyaṃ. Tatrīdaṃ sugatassa sugata-
cīvarappamāṇaṃ dīghaso navavidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ 
chavidatthiyo, idaṃ sugatassa sugatacīvarappamāṇan ”ti.  
 
 

2. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Sugatacīvaraṃ4 nāma dīghaso navavidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ 
chavidatthiyo.  
 

Kārāpeyyā ’ti karoti vā kārāpeti vā, payoge dukkaṭaṃ, paṭilābhena 
chinditvā pācittiyaṃ desetabbaṃ.  

                                                   
1 bhagavatā - Ma, Syā. 
2 uṭṭhahanti - Ma, Syā, PTS.  
3 upagate jānitvā - Ma, PTS; upagataṃ sañjānitvā - Syā. 
4 sugatacīvarappamāṇaṃ - Ma, Syā. 
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Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (vải choàng tắm 
mưa) do người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái 
che hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về vải choàng tắm mưa là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 9. 10. ĐIỀU HỌC VỀ TRƯỞNG LÃO NANDA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nanda con trai người dì của 
đức Thế Tôn là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, và thấp hơn đức Thế Tôn bốn 
ngón tay. Vị ấy mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ. Các tỳ khưu trưởng 
lão đã nhìn thấy đại đức Nanda từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đi đến” rồi đã rời chỗ ngồi đứng dậy. Các vị ấy sau 
khi nhận ra người đã đi đến liền phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Nanda lại mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ?” ―(như trên)― 
“Này Nanda, nghe nói ngươi mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này Nanda, vì sao ngươi lại mặc y có kích thước y 
của đức Thiện Thệ vậy? Này Nanda, 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 cho thực hiện y có kích thước y của đức Thiện Thệ hoặc 
rộng hơn thì (y ấy) nên được cắt bớt và phạm tội pācittiya. Trong trường 
hợp này, kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chiều 
dài chín gang tay, chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 
Đây là kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ.”  
 
 

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. 
 
 

Kích thước y của đức Thiện Thệ nghĩa là chiều dài chín gang tay, 
chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ.  
 
 

Cho thực hiện: vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành phạm tội 
dukkaṭa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội pācittiya.  
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Attanā vippakataṃ attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Attanā 
vippakataṃ parehi pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ 
attanā pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa. Parehi vippakataṃ parehi 
pariyosāpeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Aññassatthāya karoti vā kārāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Aññena kataṃ 

paṭilabhitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti ūnakaṃ karoti, aññena kataṃ paṭilabhitvā chinditvā 

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

Nandattherasikkhāpadaṃ dasamaṃ.  
Rājavaggo1 navamo.  

 
--ooOoo-- 

 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Rañño ca ratanaṃ santaṃ sūciṃ mañcañca tūlikaṃ  
 nisīdanañca kaṇḍū ca vassikaṃ sugatena cā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 
 

VAGGUDDĀNAṂ  
 
 Musā bhūtañca ovādo bhojanaṃ celakena ca,  
 surā sappāṇakā dhammā rājavaggena te nava.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

Uddiṭṭhā kho āyasmanto dvenavuti pācittiyā dhammā. Tatthāyasmante 
pucchāmi, kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi, kaccittha 
parisuddhā? Tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā? 
Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

Khuddakaṃ samattaṃ.3  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ratanavaggo - Ma. 2 kaṇḍuñ ca - Ma, PTS.  3 pācittiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ - Ma. 
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Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pācittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pācittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pācittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkaṭa. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y) do người khác làm quá kích thước 
thì cắt bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách 
chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về trưởng lão Nanda là thứ mười. 
Phẩm Đức Vua là thứ chín. 

 
--ooOoo-- 

 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Của đức vua, và vật quý giá, vị hiện diện, kim may, và (chân) giường, 
(độn) bông gòn, tấm lót ngồi, và (y đắp) ghẻ, (choàng tắm) thuộc mùa mưa,  
và (y) đức Thiện Thệ. 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM: 
 

Nói dối, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ lõa thể, (uống) rượu, có 
sinh vật, (nói) theo Pháp, với phẩm đức vua, chúng gồm có chín phẩm. 
 

--ooOoo-- 
 
 

Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pācittiya đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 
 

Phần Nhỏ Nhặt đã được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 




