
Trước	 khi	 tịch	diệt,	 Phật	 trao	 y	bát	 cho	người	đệ	 tử	
uyên	bác,	kỷ	cương	và	đạo	hạnh	nhất	là	Ngài	Ma-ha	
Ca-diếp	và	khuyên	bảo	các	Tỳ	kheo	nên	nghe	theo	

những	lời	hướng	dẫn	của	Ca-diếp.	Người	xuất	gia	làm	một	
vị	Tỳ	kheo,	có	hai	món	vật	đi	đến	hết	cuộc	đời	đó	là	Ca	sa	và	
Bình	bát	và	cũng	là	hai	món	vật	Tổ	tổ	tương	truyền.	

Nhất	bát	thiên	gia	phạn
Cô	thân	vạn	lý	du
Kỳ	vị	sanh	tử	sự
Giáo	hóa	độ	xuân	thu.
1. Y: Trung	Quốc	dịch	là	Cà	sa,	tức	hoại	sắc,	bất	chính	

sắc,	dùng	để	chư	Tăng	mặc.	Những	vị	chính	thức	được	có	
Y	kể	từ	khi	đã	thọ	giới	luật.	Sau	khi	đắc	giới,	giới	sư	quyền	
thừa	Phật	Tổ	để	truyền	Y	cho	giới	tử.	Y	cũng	có	nhiều	bậc	
khác	nhau.

Nguyên nhân Đức Phật chế pháp y có điều tướng:
Theo	Luật	Tạng	(Vinaya),	Tăng	đoàn	của	Phật	lúc	đầu	

ăn	mặc	không	khác	biệt	gì	với	những	người	tu	hành	thuộc	
các	 truyền	 thống	 tôn	 giáo	 khác.	 Vì	 thế	 vua	Tần-bà-sa-la	
(Bimbisara)	đề	nghị	với	Phật	xin	cho	các	đệ	tử	được	ăn	mặc	
khác	hơn	để	mọi	người	dễ	nhận	ra.	Đúng	vào	thời	điểm	
ấy, Đức	Thế	Tôn	cùng	1.250	vị	đại	Tỳ	kheo	du	hành	đến	
phương	Nam.	Từ	trên	núi	nhìn	xuống,	thấy	các	thửa	ruộng	
nước	có	bờ	đắp	xung	quanh	trông	rất	đẹp	mắt,	Đức	Phật	
nghĩ:	"Các	Tỳ	kheo	của	ta	nên	may	y	như	những	đám	ruộng	
này".

pháp 
phục
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Đoạn,	Phật	hỏi	Tôn	giả	A	Nan:
-	Ông	có	thấy	các	thửa	ruộng	này	

không?
-	Bạch	Thế	Tôn,	con	đã	thấy.
-	Các	Tỳ	kheo	nên	mặc	y	như	vậy,	

ông	có	thể	thực	hiện	được	không?
-	 Bạch	 Thế	 Tôn,	 con	 có	 thể	 làm	

được.

Thế	 rồi,	 A	 Nan	 tự	 may	 y,	 đồng	
thời	bảo	các	Tỳ	kheo	khác	cũng	may	
y	 theo	 hình	 thức	 có	 nhiều	 điều	 bức.	
Mỗi	điều	bức	gồm	một	đoạn	dài,	một	
đoạn	 ngắn,	 hoặc	 hai	 đoạn	 dài,	 một	
đoạn	 ngắn,	 hoặc	 ba	 đoạn	 dài,  	 một	
đoạn	 ngắn.	 Lá	 điều	 bên	 trái	 thì	 gấp	
xếp	về	phía	bên	trái,	lá	điều	bên	phải	
thì	gấp	xếp	về	phía	bên	phải,	 lá	điều	
chính	 giữa	 thì	 phủ	 đều	 qua	 hai	 bên.	
Thầy	 may	 xong,	 đem	mặc,	 trông	 rất	
thích	hợp.	Đức	Phật	thấy	thế,	bảo	với	
các	Tỳ	kheo:	“Ông	A	Nan	có	đại	trí	tuệ,	
chỉ	nghe	Ta	nói	sơ	qua	mà	may	y	đúng	
như	pháp.	Đây	gọi	là	y	cắt	rọc,	không	
giống	bất	cứ	loại	y	nào	của	các	ngoại	
đạo.	 Những	 kẻ	 oan	 gia,	 đạo	 tặc	 sẽ	
không	lấy	loại	y	này	làm	gì.	Từ	nay,	Ta	
cho	phép	các	Tỳ	kheo	cắt	rọc	vải	may	
thành	ba	y	theo	hình	thức	như	thế”	

Người	 thọ	mười	 giới	 tức	 là	 Sa	 di	
và	Sa	di	ni	thập	giới:	là	bắt	đầu	chính	
thức	được	ở	trong	hàng	ngũ	xuất	gia.	
Những	 vị	 thọ	mười	 giới	 thì	 chỉ	 được	
mặc	 (mang)	 chiếc	Mạng	Y	 còn	gọi	 là	
Man	y	(patta)	hay	Man	điều,	là	những	
chiếc	y	không	có	mạng	 (miếng)	nhỏ,	

tức	là	Y	không	có	Điều.	Khi	mặc	Mạng	
y	có	bài	kệ	và	chú	như	sau:	

Đại tai giải thoát phục
Vô tướng phước điền y,
Phi phụng chư giới hạnh,
Quảng độ chư quần sanh.
Nghĩa	là:
Lớn thay áo giải thoát,

Là ruộng phước không tướng,
Mặc kính đúng giới hạnh,
Rộng độ hết chúng sanh.
Nam	Mô	Cà	Sa	Tràng	Bồ	tát	Ma	Ha	

Tát	(3	lần)
Vị	 thọ	 Cụ	 túc	 giới	 cũng	 gọi	 là	

Tỳ	 kheo	 giới	 hay	 Đại	 giới,	 được	mặc	
những	chiếc	Y	có	những	miếng	vuông,	
thường	gọi	là	Điều	y.	Y	nầy	có	ba	loại	

khác	nhau	như	sau:
-	Áo	mặc	ở	ngoài	gọi	là	Tăng	già	lê,
-	 Áo	mặc	 ở	 giữa	 gọi	 là	 Uất	 đà	 la	

tăng,
-	Áo	mặc	trong,	áo	lót	gọi	là	An	đà	

hội.
Chiếc	áo	Tăng	già	 lê	cũng	có	các	

bậc	khác	nhau	như:
Ngũ	điều	y,	Thất	điều	y	và	Đại	y
a.	Chiếc	y	có	năm	miếng	thì	gọi	là	

Ngũ	điều.	Khi	mặc	chiếc	y	nầy	thì	đọc	
bài	kệ	chú	và	phát	nguyện	như	sau:

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế bất xả ly.
Án, tất đà da tóa ha (3 lần).
Nghĩa	là:
Lành thay áo giải thoát,
Áo ruộng phước vô thượng,
Nay con đầu đội nhận,
Đời đời không lìa bỏ.
Án, tất đà da tóa ha (3 lần)
b.	Chiếc	y	có	bảy	miếng	thì	gọi	là	

Thất	 điều.	 Khi	mặc	 chiếc	 y	 nầy	 cũng	
đọc	kệ	chú	và	phát	nguyện:

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế thường đắc phi.
Án, độ ba độ ba tóa ha (3 lần)
Nghĩa	là:
Lành thay áo giải thoát,
Áo ruộng phước vô thượng,
Nay con đầu đội nhận,
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Đời đời thường được mặc.
Án, độ ba độ ba tóa ha (3 lần)
-	 Chiếc	 Y	 từ	 9	 miếng	 trở	 lên	 25	

miếng	 thì	gọi	 là	Đại	y.	Đại	y	cũng	có	
ba	bậc:

- Chiếc	Y	có	9	miếng,	11	miếng,	13	
miếng	thì	gọi	là	Hạ	Đại	Y.

- Chiếc	Y	có	15	miếng,	17	miếng,	
19	miếng	thì	gọi	là	Trung	Đại	Y.

- Chiếc	Y	có	21	miếng,	23	miếng,	
25	miếng	thì	gọi	là	Thượng	Đại	Y.

Khi	mặc	(trong	thiền	môn	thì	gọi	
là	đắp)	ba	bậc	Đại	y	trên	đây	cũng	đọc	
kệ,	chú	và	phát	nguyện	như	nhau,	như	
dưới	đây:

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Phụng trì Như Lai mạng,
Quảng độ chư chúng sanh.
Án, ma ha bà ba tra tất đế tóa ha. 

(3 lần)
Nghĩa	là:
Lành thay áo giải thoát,
Áo ruộng phước vô thượng,
Vâng giữ Như Lai mạng,
Rộng độ hết quần sanh.
Án, ma ha bà ba tra tất đế tóa ha. 

(3 lần)
Những	 chiếc	 y	 nầy	 đã	 có	 từ	 đời	

Đức	Phật.	Chiếc	y	đầu	tiên	được	cúng	
dường	cho	chư	Tăng	là	chiếc	y	của	bà	
Di	mẫu	của	Đức	Phật	(tức	là	bà	Tỳ	kheo	
ni	đầu	tiên	tên	Kiều	Đàm	Di).

Y	của	chư	Tăng	được	gọi	rất	nhiều	
tên:	 Hoại	 nạp	 phục,	 Hoại	 sắc	 phục,	
Pháp	 phục,	 Pháp	 y,	 Ứng	 pháp	 diệu	
phục,	Liên	hoa	phục,	Giải	thoát	phục,	

Giải	thoát	tràng	tướng	phục,	Xuất	thế	
phục,	Ly	trần	phục,	Vô	cấu	phục,...	

Thế	 nhưng	 căn	 cứ	 theo	 đồ	 hình	
6	 vật	 dụng	 của	Tỳ	 kheo	do	Phật	 chế	
định	thì	pháp	y	của	Tỳ	kheo	gồm	có	10	
tên	gọi	sau:

1.	 Cà-sa	 (Kasaya):	 Loại	 y	 phục	
hoại	sắc,	không	thuộc	màu	sắc	chính.	
Không	may	y	với	sắc	chính	là	để	khác	

với	y	phục	của	thế	tục,	khiến	cho	lòng	
tham	không	sinh	khởi.

2.	Đạo	phục:	Y	phục	của	người	tu	
hành.

3.	 Xuất	 thế	 phục:	Y	 phục	 xuất	 ly	
thế	tục.

4.	Pháp	y:	Y	phục	đúng	chánh	pháp.
5.	 Ly	 trần	phục:	Y	phục	xa	 lìa	 lục	

trần.
6.	Tiêu	 sấu	 phục:	Mặc	 loại	 y	 phục	

này	có	công	đức	làm	tiêu	tan	phiền	não.
7.	Liên	hoa	phục:	Lìa	nhiễm	trước,	

được	thanh	tinh	như	hoa	sen.
8.	 Gian	 sắc	 phục:	 Dùng	màu	 sắc	

trung	gian	không	chính	để	tránh	5	sắc	
chính.

9.	 Từ	 bi	 phục:	 Y	 phục	 của	 người	
hành	đạo	từ	bi.

10.	 Phước	 điền	 y:	 Y	 phục	 mang	
ý	 nghĩa	 như	đám	 ruộng	 chứa	phước	
đức.

Nói	chung	là	Ca	sa	tràng	Như	Lai,	
nghĩa	là	áo	của	chư	Phật,	chính	là	lòng	
nhu	 hòa	 nhẫn	 nhục	 như	 trong	 kinh	
Pháp	hoa	đã	dạy.

Trên	 đây	 trình	 bày	 về	 3	 pháp	 y	
chính	của	Tỳ	kheo,	Tỳ	kheo-ni.	Ngoài	ra	
“Tỳ	kheo	còn	có	hai	thứ	y	phụ	nữa”	là:

Nê-hoàn-tăng,	từ	dịch	âm	của	chữ	
Phạn	Nivasana,	có	nghĩa	là	quần.

Tăng-kỳ-chi,	 từ	 dịch	 âm	 của	 chữ	
Phạn	Samkaksika,	có	nghĩa	là	áo	lót.

Tỳ	kheo	ni	cũng	có	2	loại	y	phụ:
Quyết-tu-la,	 từ	 dịch	 âm	 của	 chữ	

Phạn	Kusala,	tức	cái	váy	của	phụ	nữ.
Tăng-kỳ-chi,	 ý	 nghĩa	 như	 trên,	

nhưng	 ở	 đây	 nhằm	 chỉ	 cho	 cái	 yếm	
hay	cái	nịt	vú	của	phụ	nữ.

Đó	 là	 các	 thứ	 y	 phục	 của	những	
người	đã	thọ	đại	giới.	

Công dụng của chiếc áo cà-sa 
như thế nào? 

Kinh	 Bi	 Hoa	 kể	 chuyện	 Phật	
thệ nguyện	khi	đắc	Đạo	sẽ	mặc	chiếc	
áo	cà-sa	có	đủ	năm đức,	kinh	này	gọi	
là	áo	Cà-sa	ngũ	đức	và	kể	các	đức ấy	
ra	như	sau:

1.	 Người	 thế	 tục	 nếu	 biết	
kính  trọng	 cà-sa	 sẽ	 tiếp	 nhận	 được	
Tam	Thừa	(tức	Thanh văn	thừa,	Duyên	
giác	thừa	và	Bồ	tát	thừa)	

2. Thiên  long	 nhân	 quỷ	 nếu	 biết	
kính	cà-sa	cũng	đắc	Tam	thừa.	

3.	Quỷ	thần	và	chúng	sinh	chỉ	cần	
bốn	tấc	của	chiếc	áo	cà-sa	cũng	được	
no	đủ.	

4.	Chúng	sinh	hằng	tâm	niệm	cà-
sa	sẽ	nẩy	sinh	lòng	Từ	bi.	

5.	Giữa	nơi	trận	mạc,	nếu	có	được	
một	mảnh	nhỏ	áo	cà-sa	và	biết	cung	
kính	mảnh	áo	ấy	cũng	thắng	trận.	

Kinh	Tâm	địa	quán	lại	nêu	lên	đến	
mười	điều	lợi	của	chiếc	áo	cà-sa	và	gọi	
là	Cà-sa	thập	lợi:	1.	Che	thân	khỏi	thẹn	
ngượng,	2.	Tránh	ruồi	muỗi,	nóng	rét,	
3.	 Biểu	 thị	 các	 tướng	 tốt	 của	 người	
xuất	 gia,	 4.	 Kho	 chứa	 châu	 báu	 (tức	
Diệu	Pháp	của	Phật),	5.	Phát	sinh	nghị	
lực	gìn	giữ	giới	hạnh,	6.	Màu	nhạt	bẩn	
không	làm	phát	sinh	lòng	ham	muốn,	
7.	Mang	đến	sự	thanh	tịnh,	8.	Tiêu	trừ	
tội	 lỗi,	 9.	Mảnh	 đất	 tốt	 làm	 nẩy	 sinh	
Bồ-đề	 tâm,	 10.	 Giống	 như	 áo	 giáp,	
mũi	tên	phiền	não	không	đâm	thủng	
được.

Chiếc	y	cà	sa	cũng	 là	biểu	 tượng	
của	 phạm	 hạnh,	 đức	 độ,	 là	 ánh	 đạo	
vàng,	biểu	trưng	cho	sự	giác	ngộ	toàn	
năng	nên	được	tứ	chúng	Phật	tử	tôn	
xưng	và	kính	ngưỡng.	
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