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3. NISSAGGIYĀ 
 

Ime kho panayyāyo tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā uddesaṃ 
āgacchanti. 
 
 

3. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
bahū patte sannicayaṃ karonti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo bahū patte1 
sannicayaṃ karissanti pattavāṇijjaṃ2 vā bhikkhuniyo karissanti 
āmantikāpaṇaṃ vā pasāressantī ”ti?  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo patta-
sannicayaṃ karissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā 
bhikkhuniyo pattasannicayaṃ karontī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā 
bhikkhuniyo pattasannicayaṃ karissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī pattasannicayaṃ kareyya nissaggiyaṃ pācittiyan 
”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

Bhikkhunī ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  
 

Patto nāma dve pattā ayopatto mattikāpatto. Tayo pattassa vaṇṇā 
ukkaṭṭho patto majjhimo patto omako patto. Ukkaṭṭho nāma patto 
aḍḍhāḷhakodanaṃ gaṇhāti catubhāgaṃ khādanaṃ3 tadupiyañca4 vyañjanaṃ. 
Majjhimo nāma patto nālikodanaṃ gaṇhāti catubhāgaṃ khādanaṃ3 
tadupiyañca4 vyañjanaṃ. Omako nāma patto patthodanaṃ gaṇhāti 
catubhāgaṃ khādanaṃ3 tadupiyañca4 vyañjanaṃ. Tato ukkaṭṭho apatto 
omako apatto.  

                                                   
1 bahupatte - Ma, PTS.      4 tadupiyaṃ - Ma;  
2 pattavaṇijjaṃ - Syā, PTS, Sīmu 2.      tadūpiyaṃ - Syā;  
3 khādanīyaṃ - Syā; khādanaṃ vā - PTS.     tadūpiyaṃ vā - PTS. 
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3. CÁC ĐIỀU NISSAGGIYA:  
 

Bạch chư đại đức ni, ba mươi điều nissaggiya pācittiya này được đưa ra 
đọc tụng. 
 
 

3. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:  
 

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 ni nhóm Lục Sư thực 
hiện việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú 
xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni 
lại thực hiện việc tích trữ nhiều bình bát? Không lẽ các tỳ khưu ni sẽ làm việc 
buôn bán bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sứ?”  
 
 

2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại thực hiện 
việc tích trữ bình bát?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư thực hiện việc tích trữ bình bát, 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 các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại thực hiện việc tích trữ 
bình bát 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 tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào thực hiện việc tích trữ bình bát thì (bình bát ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

 
Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 

nghĩa này. 

 
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. 
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Sannicayaṃ kareyyā ’ti anadhiṭṭhito avikappito.  
 
 
 
 
 

Nissaggiyo hotī ’ti saha-aruṇuggamanā nissaggiyo hoti. Nissajjitabbo 
saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajjitabbo. Tāya bhikkhuniyā saṅghaṃ upasaṃkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅghaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjalimpaggahetvā evamassa vacanīyo: “Ayaṃ me ayye patto 
rattātikkanto nissaggiyo, imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. Nissajjitvā āpatti 
desetabbā. Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya āpatti paṭiggahetabbā 
nissaṭṭhapatto dātabbo:  
 
 
 
 

“Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ patto itthannāmāya bhikkhuniyā 
nissaggiyo saṅghassa nissaṭṭho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho imaṃ 
pattaṃ ittannāmāya bhikkhuniyā dadeyyā ”ti.  
 
 
 
 

Tāya bhikkhuniyā sambahulā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅghaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjalimpaggahetvā evamassa vacanīyā: “Ayaṃ me ayyāyo patto 
rattātikkanto nissaggiyo imāhaṃ ayyānaṃ nissajāmī ”ti. Nissajjitvā āpatti 
desetabbā. Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya āpatti paṭiggahetabbā 
nissaṭṭhapatto dātabbo:  
 
 
 
 

“Suṇātu me ayyāyo. Ayaṃ patto itthannāmāya bhikkhuniyā nissaggiyo 
ayyānaṃ nissaṭṭho. Yadi ayyānaṃ pattakallaṃ, ayyāyo imaṃ pattaṃ 
itthannāmāya bhikkhuniyā dadeyyun ”ti.  
 
 
 
 

Tāya bhikkhuniyā ekaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjalimpaggahetvā evamassa 
vacanīyā: “Ayaṃ me ayye patto rattātikkanto nissaggiyo, imāhaṃ ayyāya 
nissajāmī ”ti. Nissajitvā āpatti desetabbā. Tāya bhikkhuniyā āpatti 
paṭiggahetabbā nissaṭṭhapatto dātabbo: “Imaṃ pattaṃ ayyāya dammī ”ti.  
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Thực hiện việc tích trữ: (bình bát) chưa được chú nguyện để dùng 
riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung.  
 
 

 
Nên được xả bỏ: Đến lúc rạng đông thì phạm vào nissaggiya, (bình bát 

ấy) cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu 
ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến 
nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni 
trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch 
chư đại đức ni, bình bát này của tôi đã qua đêm giờ cần được xả bỏ. Tôi xả 
bỏ vật này đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi 
nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên 
được cho lại:  
 
 

 
“Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát này 

thuộc về tỳ khưu ni 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 tỳ khưu ni tên (như vầy).”  
 
 

 
Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến nhiều tỳ khưu ni, đắp thượng y một bên vai, 

đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - “Thưa các đại đức ni, bình bát này của tôi đã qua đêm 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức ni.” Sau khi xả bỏ, 
nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ 
năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên được cho lại:  
 
 

 
“Xin các đại đức ni hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc về tỳ khưu ni 

tên (như vầy) là vật phạm vào nissaggiya đã được xả bỏ đến các đại đức 
ni. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức ni, các đại đức ni nên cho lại 
bình bát này đến tỳ khưu ni tên (như vầy).”  
 
 

 
Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu ni, đắp thượng y một bên 

vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Thưa ni sư, bình 
bát này của tôi đã qua đêm giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến ni 
sư.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni 
ấy, bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại ni sư bình bát này.”  
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Rattātikkante atikkantasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rattātikkante 
vematikā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Rattātikkante anatikkantasaññā, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

 
Anadhiṭṭhite adhiṭṭhitasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avikappite 

vikappitasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avissajjite vissajjitasaññā, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Anaṭṭhe naṭṭhasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Abhinne bhinnasaññā, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Avilutte viluttasaññā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

 
Nissaggiyaṃ pattaṃ anissajitvā paribhuñjati, āpatti dukkaṭassa. 

Rattānatikkante atikkantasaññā, āpatti dukkaṭassa. Rattānatikkante 
vematikā, āpatti dukkaṭassa. Rattānatikkante anatikkantasaññā, anāpatti.  
 

 
Anāpatti anto aruṇaṃ1 adhiṭṭheti vikappeti vissajjeti nassati vinassati 

bhijjati acchinditvā gaṇhanti vissasaṃ gaṇhanti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

 
Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo nissaṭṭhapattaṃ na 

denti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave nissaṭṭhapatto2 na 
dātabbo, yā na dadeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
3. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo 

gāmakāvāse vassaṃ vutthā3 sāvatthiṃ agamaṃsu vattasampannā 
iriyāpathasampannā duccoḷā4 lūkhacīvarā. Upāsakā tā bhikkhuniyo passitvā 
‘imā bhikkhuniyo vattasampannā iriyāpathasampannā duccoḷā lūkhacīvarā, 
imā bhikkhuniyo acchinnā bhavissantī ’ti bhikkhunīsaṅghassa akālacīvaraṃ 
adaṃsu. Thullanandā bhikkhunī ‘amhākaṃ kaṭhinaṃ atthataṃ kālacīvaran 
’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpesi. Upāsakā tā bhikkhuniyo passitvā etadavocuṃ: 
“Apayyāhi cīvaraṃ laddhan ”ti. “Na mayaṃ āvuso cīvaraṃ labhāma ayyā 
thullanandā3 ‘amhākaṃ kaṭhinaṃ atthataṃ kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā 
bhājāpesī ”ti. Upāsakā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā 
thullanandā akālacīvaraṃ ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpessatī ”ti? 
  

                                                   
1 anto aruṇe - Ma.    3 vassaṃvuṭṭhā - Ma. 4 duccoḷā - Ma. 
2 bhikkhuniyā nissaṭṭhapatto - Syā.  5 ayyā thullanandā bhikkhunī - Sīmu 1. 
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Khi đã qua đêm, nhận biết là đã qua đêm, phạm tội nissaggiya pācittiya. 
Khi đã qua đêm, có sự hoài nghi, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi đã qua 
đêm, (lầm) tưởng là chưa qua đêm, phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

Khi chưa chú nguyện để dùng riêng, (lầm) tưởng là đã chú nguyện để 
dùng riêng, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi chưa chú nguyện để dùng 
chung, (lầm) tưởng là đã 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 vỡ, (lầm) tưởng 
là đã bị vỡ, phạm tội nissaggiya pācittiya. Khi không bị cướp, (lầm) tưởng là 
đã bị cướp, phạm tội nissaggiya pācittiya. 
 

Bình bát là vật vi phạm nissaggiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội 
dukkaṭa. Khi chưa qua đêm, (lầm) tưởng là đã qua đêm, phạm tội dukkaṭa. 
Khi chưa qua đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi chưa qua đêm, 
nhận biết là chưa qua đêm thì vô tội. 
 

Trong lúc rạng đông vị ni chú nguyện để dùng riêng, vị ni chú nguyện để 
dùng chung, vị ni phân phát, (bình bát) bị mất trộm, bị hư hỏng, bị vỡ, (các 
người khác) cướp rồi lấy đi, (các vị khác) lấy đi do sự thân thiết, vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư không cho lại bình bát đã 
được xả bỏ. Các vị 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 ni nào không cho lại thì 
phạm tội dukkaṭa.”  

Điều học thứ nhất. 
--ooOoo-- 

 
3. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  

 
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ni, khi 

trải qua mùa (an cư) mưa ở trú xứ thôn làng, đã đi đến thành Sāvatthī. (Các 
vị ni ấy) có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghi, (nhưng) mặc vải tàn 
tạ và y phục thô xấu. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu ni ấy (nghĩ 
rằng): “Các tỳ khưu ni này có đầy đủ các pháp thực hành, đầy đủ oai nghi, 
(nhưng) mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các tỳ khưu ni này sẽ bị rách rưới,” 
rồi đã dâng y ngoài hạn kỳ đến hội chúng tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni Thullanandā 
đã xác định rằng: - “Kaṭhina của chúng tôi đã được thành tựu, (vậy là) y 
trong thời hạn,” rồi đã bảo phân chia. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu 
ni ấy đã nói điều này: - “Có phải các ni sư cũng đã lãnh được y?” - “Này các 
đạo hữu, chúng tôi không được lãnh y. Ni sư Thullanandā đã xác định rằng: 
‘Kaṭhina của chúng tôi đã được thành tựu, (vậy là) y trong thời hạn,’ rồi đã 
bảo phân chia.” Các cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư 
Thullanandā lại xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi bảo phân 
chia?”  
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2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ upāsakānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā akālacīvaraṃ 
‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī akālacīvaraṃ ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpesī 
”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave thullanandā bhikkhunī akālacīvaraṃ ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā 
bhājāpessati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī akālacīvaraṃ ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā 

bhājāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

 
Bhikkhunī ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  

 
Akālacīvaraṃ nāma anatthate kaṭhine ekādasamāse uppannaṃ atthate 

kaṭhine sattamāse uppannaṃ kālepi ādissa dinnaṃ etaṃ akālacīvaraṃ 
nāma.  

 
Akālacīvaraṃ ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpeti payoge dukkaṭaṃ 

paṭilābhena nissasaggiyaṃ hoti nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me 
ayye akālacīraṃ ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpitaṃ nissaggiyaṃ 
imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. 
―pe― ayyāya dammī ”ti.  

 
Akālacīvare akālacīvarasaññā ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpeti, 

nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Akālacīvare vematikā ‘kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā 
bhājāpeti, āpatti dukkaṭassa. Akālacīvare kālacīvarasaññā ‘kālacīvaran ’ti 
adhiṭṭhahitvā bhājāpeti, anāpatti.2 Kālacīvare akālacīvarasaññā, āpatti 
dukkaṭassa. Kālacīvare vematikā, āpatti dukkaṭassa. Kālacīvare 
kālacīvarasaññā, anāpatti.  

 
Anāpatti akālacīvaraṃ kālacīvarasaññā bhājāpeti, kālacīvaraṃ 

kālacīvarasaññā bhājāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 bhājāpetī ti - Ma, Syā. 
2 kālacīvare kālacīvarasaññā kālacīvaran ’ti adhiṭṭhahitvā bhājāpeti anāpatti - Sīmu 2.  
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandā lại xác định y ngoài hạn kỳ là: 
“Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe 
nói tỳ khưu ni Thullanandā xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi 
bảo phân chia, 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 tỳ khưu 
ni Thullanandā lại xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi bảo phân 
chia? 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 tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi bảo 
phân chia thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

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

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Kaṭhina không được thành tựu thì được 
phát sanh trong mười một tháng, khi Kaṭhina được thành tựu thì được phát 
sanh trong bảy tháng; (y) được dâng xác định trong thời gian trên thì (y) ấy 
gọi là y ngoài hạn kỳ.  
 

Vị ni xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia, trong lúc tiến hành 
thì phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, nên được xả bỏ như vầy: ―(như trên)― “Bạch chư đại đức ni, y này 
của tôi đã được bảo chia phần sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là ‘Y trong 
thời hạn,’ giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ (y) này đến hội chúng. ―(như 
trên)― hội chúng nên cho lại ―(như trên)― các đại đức ni nên cho lại 
―(như trên)― “Tôi cho lại ni sư.”  
 

Y ngoài hạn kỳ, nhận biết là y ngoài hạn kỳ, vị ni xác định: “Y trong thời 
hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Y ngoài hạn kỳ, có 
sự hoài nghi, vị ni xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Y ngoài hạn kỳ, (lầm) tưởng là y trong thời hạn, vị ni 
xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia thì phạm tội nissaggiya 
pācittiya. Y trong thời hạn, (lầm) tưởng là y ngoài hạn kỳ, phạm tội dukkaṭa. 
Y trong thời hạn, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Y trong thời hạn, nhận 
biết là y trong thời hạn thì vô tội. 
 

Đối với y ngoài hạn kỳ vị ni nhận biết là y ngoài hạn kỳ rồi bảo phân chia, 
đối với y trong thời hạn vị ni nhận biết là y trong thời hạn rồi bảo phân chia, 
vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
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3. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
aññatarāya1 bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā2 paribhuñjati.3 Atha 
kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ saṃharitvā4 nikkhipi. Thullanandā bhikkhunī 
taṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Yante ayye mayā saddhiṃ cīvaraṃ parivattitaṃ 
kahaṃ taṃ cīvaran ”ti. Atha kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ nīharitvā 
thullanandāya bhikkhuniyā dassesi. Thullanandā bhikkhunī taṃ 
bhikkhuniṃ etadavoca: “Handayye tuyhaṃ cīvaraṃ, āhara me taṃ cīvaraṃ. 
Yaṃ tuyhaṃ tuyhamevetaṃ yaṃ mayhaṃ mayhamevetaṃ. Āhara metaṃ 
sakaṃ paccāharā ”ti acchindi. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi.  
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ 
parivattetvā acchindissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā 
bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā acchindī ”ti?5 “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā 
acchindissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā sā 
pacchā evaṃ vadeyya: ‘Handayye tuyhaṃ cīvaraṃ, āhara me taṃ 
cīvaraṃ, yaṃ tuyhaṃ tuyhamevetaṃ yaṃ mayhaṃ mayhamevetaṃ, 
āhara metaṃ cīvaraṃ sakaṃ paccāharā ’ti acchindeyya vā acchindāpeyya 
vā nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 
 

Bhikkhunī ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  
 

                                                   
1 aññatarissā - PTS.    
2 parivaṭṭetvā - Syā.     4 saṅgharitvā - Ma, Syā. 
3 paribhuñji - Ma.      5 acchindatī ti - Ma, Syā, PTS.  
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3. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni nọ rồi đã sử dụng. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
đã xếp y ấy lại rồi để riêng. Tỳ khưu ni Thullanandā đã nói với vị tỳ khưu ni 
ấy điều này: - “Này ni sư, cái y đã được tôi trao đổi với cô, cái y ấy đâu rồi?” 
Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã đem y ấy lại và đưa cho tỳ khưu ni Thullanandā 
thấy. Tỳ khưu ni Thullanandā đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni 
sư, hãy nhận lại y của cô đi. Y này là của tôi. Y nào của cô là của chính cô, y 
nào của tôi là của chính tôi. Hãy đưa đây, y này là của tôi. Hãy mang đi y của 
mình,” rồi đã giật lại. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu ni.  
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandā sau khi trao đổi y với tỳ 
khưu ni rồi giật lại?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni rồi giật lại, 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 tỳ khưu ni Thullanandā sau khi trao 
đổi y với tỳ khưu ni rồi giật lại 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 tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào khi đã trao đổi y với tỳ khưu ni sau đó lại nói như 
vầy: ‘Này ni sư, hãy nhận lấy y của cô. Y này là của tôi. Y nào của cô là của 
chính cô, y nào của tôi là của chính tôi. Hãy đưa đây, y này là của tôi. Hãy 
mang đi y của mình’ rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì (y ấy) nên được xả bỏ 
và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  
 
 
 
 
 

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

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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4. Bhikkhuniyā saddhin ’ti aññāya bhikkhuniyā saddhiṃ.  
 

 
Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-

pacchimaṃ.1  
 

 
Parivattetvā ’ti parittena vā vipulaṃ vipulena vā parittaṃ.  

 

 
Acchindeyyā ’ti sayaṃ acchindati, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

 

 
Acchindāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ āṇattā 

bahukampi acchindati nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā 
gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ. 
―pe― “Idaṃ me ayye cīvaraṃ bhikkhuniyā saddhiṃ parivattetvā 
acchinditaṃ2 nissaggiyaṃ imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā 
”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. ―pe― ayyāya dammī ”ti.  
 

 
Upasampannāya upasampannasaññā cīvaraṃ parivattetvā acchindati vā 

acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Upasampannāya vematikā cīvaraṃ 
parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Upasampannāya anupasampannasaññā cīvaraṃ parivattetvā acchindati vā 
acchindāpeti vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

 
Aññaṃ parikkhāraṃ parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, āpatti 

dukkaṭassa. Anupasampannāya saddhiṃ cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ 
parivattetvā acchindati vā acchindāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasam-
pannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya 
vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

 
Anāpatti sā vā deti, tassā vā vissāsentī3 gaṇhāti ummattikāya, ―pe― 

ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 vikappanūpagaṃ pacchimaṃ - Ma. 
2 acchinnaṃ - Ma, Syā, PTS.       3 vissasantī - Ma. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni              Điều nissaggiya 03 

 103

4. Với vị tỳ khưu ni: với vị tỳ khưu ni khác. 
 

 
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.  
 

 
Khi đã trao đổi: sau khi trao đổi (y) lớn bằng (y) nhỏ hoặc là (y) nhỏ 

bằng (y) lớn. 
 

 
Giật lại: vị ni tự mình giật lại thì phạm vào nissaggiya pācittiya. 

 

 
Bảo giật lại: vị ni ra lệnh người khác thì phạm tội dukkaṭa. Được ra lệnh 

một lần, (vị nghe lệnh) giật lại nhiều lần thì phạm (chỉ một) nissaggiya. Nên 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và 
này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: ―(như trên)― “Bạch chư đại đức 
ni, y này của tôi sau khi trao đổi với tỳ khưu ni rồi đã giật lại, giờ cần được 
xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. ―(như trên)― hội chúng nên cho lại 
―(như trên)― các đại đức ni nên cho lại ―(như trên)― “Tôi cho lại ni sư.”  
 

 
Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sau khi 

trao đổi y rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội nissaggiya pācittiya. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni sau khi trao đổi y rồi giật 
lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Người nữ đã tu lên 
bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni sau khi trao đổi y rồi giật 
lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội nissaggiya pācittiya. 
 

 
Vị ni sau khi trao đổi vật dụng khác rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm 

tội dukkaṭa. Vị ni sau khi trao đổi y hoặc vật dụng khác với người nữ chưa tu 
lên bậc trên rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội dukkaṭa. Người nữ chưa 
tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkaṭa. Người 
nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Người nữ chưa tu 
lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkaṭa. 
 

 
Vị ni kia cho, hoặc vị ni lấy đi trong khi có sự thân thiết với vị ni kia, vị ni 

bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
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3. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
gilānā hoti. Atha kho aññataro upāsako yena thullanandā bhikkhunī 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Kiṃ 
te ayye aphāsu, kiṃ āharīyatū ”ti? “Sappinā me āvuso attho ”ti. Atha kho so 
upāsako aññatarassa āpaṇikassa gharā kahāpaṇassa sappiṃ āharitvā 
thallanandāya bhikkhuniyā adāsi. Thullanandā bhikkhunī1 “Na me āvuso 
sappinā attho, telena me attho ”ti. Atha kho so upāsako yena so āpaṇiko 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ āpaṇikaṃ etadavoca: “Na kirayyo 
ayyāya sappinā attho telena attho. Handa te sappiṃ, telaṃ me dehī ”ti. “Sace 
mayaṃ ayyo vikkītaṃ bhaṇḍaṃ puna ādiyissāma,2 kadā amhākaṃ bhaṇḍaṃ 
vikkāyissati. Sappissa kayena sappi haṭaṃ. Telassa kayaṃ āhara, telaṃ 
harissatī ”ti. Atha kho so upāsako ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi 
nāma ayyā thullanandā aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpessatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī aññaṃ viññāpetvā aññaṃ 
viññāpesī ”ti?3 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī aññaṃ viññāpetvā 
aññaṃ viññāpessati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

 
“Yā pana bhikkhunī aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpeyya 

nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

 
2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

 

 
Bhikkhunī ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  

 

 
Aññaṃ viññāpetvā ’ti yaṃ kiñci viññāpetvā. 

 

 
Aññaṃ viññāpeyyā ’ti taṃ ṭhapetvā aññaṃ viññāpeti payoge 

dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā 
gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ. 
―pe― “Idaṃ me ayye aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpitaṃ, nissaggiyaṃ. 
Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. 
―pe― ayyāya dammī ”ti.  
 

                                                   
1 thullanandā bhikkhunī evamāhā ti dissate marammachaṭṭhasaṅgītipiṭake. 
2 āharissāma - PTS, Sīmu 1, Sī 2.     3 viññāpetī ti - Ma, Syā.  
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3. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
bị bệnh. Khi ấy, có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā, sau 
khi đến đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - “Thưa ni sư, có phải ni 
sư không được khoẻ? Vật gì cần được mang lại?” - “Này đạo hữu, tôi có nhu 
cầu về bơ lỏng.” Sau đó, nam cư sĩ ấy đã mang lại một đồng kahāpaṇa bơ 
lỏng từ nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi dâng cho tỳ khưu ni Thullanandā. Tỳ 
khưu ni Thullanandā đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, tôi không có nhu cầu 
về bơ lỏng. Tôi có nhu cầu về dầu ăn.” Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp 
người chủ tiệm buôn ấy, sau khi đến đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều 
này: - “Này ông, nghe nói ni sư không có nhu cầu về bơ lỏng mà có nhu cầu 
về dầu ăn. Hãy nhận lấy bơ lỏng của ông và hãy cho tôi dầu ăn.” - “Này ông, 
nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào hàng hoá của 
chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua bơ lỏng thì bơ lỏng đã được mang 
đi. Ông hãy mang đến phần mua của dầu ăn rồi dầu ăn sẽ được mang đi.”1 
Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư 
Thullanandā sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā sau khi yêu cầu 
vật khác lại yêu cầu vật khác nữa, 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 tỳ khưu ni Thullanandā sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật 
khác nữa 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 tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa thì 
(vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

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

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Sau khi yêu cầu vật khác: sau khi yêu cầu bất cứ vật gì. 
 

Lại yêu cầu vật khác nữa: vị ni yêu cầu vật khác trừ ra vật ấy. Trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: ―(như trên)― “Bạch chư đại 
đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã được yêu cầu sau khi đã yêu cầu 
vật khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. ―(như 
trên)― hội chúng nên cho lại ―(như trên)― các đại đức ni nên cho lại 
―(như trên)― “Tôi cho lại ni sư.”  

                                                   
1 Người chủ hiệu buôn có ý chỉ trích tỳ khưu ni Thullanandā nên đã nói: “mang đến ... mang 
đi.” Nếu chỉ trích người cận sự nam thì phải nói: “mang đi ... mang đến” (ND). 
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Aññe aññasaññā aññaṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññe 
vematikā aññaṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññe anaññasaññā 
aññaṃ viññāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

 
Anaññe aññasaññā anaññaṃ viññāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaññe 

vematikā anaññaṃ viññāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaññe anaññasaññā, 
anāpatti.  

 
Anāpatti taññeva1 viññāpeti, aññañca viññāpeti, ānisaṃsaṃ dassetvā 

viññāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

3. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
gilānā hoti. Atha kho aññataro upāsako yena thullanandā bhikkhunī 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca: 
“Kacci ayye khamanīyaṃ kacci yāpanīyan ”ti. “Na me āvuso khamanīyaṃ na 
yāpanīyan ”ti. “Amukassa ayye āpaṇikassa ghare kahāpaṇaṃ nikkhipissāmi. 
Tato yaṃ iccheyyāsi taṃ āharāpeyyāsī ”ti. Thullanandā bhikkhunī 
aññataraṃ sikkhamānaṃ āṇāpesi: “Gaccha sikkhamāne amukassa paṇikassa 
gharā kahāpaṇassa telaṃ āharā ”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho sā sikkhamānā tassa āpaṇikassa gharā kahāpaṇassa telaṃ 
āharitvā thullanandāya bhikkhuniyā adāsi. Thullanandā bhikkhunī “Na me 
sikkhamāne telena attho sappinā me attho ”ti. Atha kho sā sikkhamānā yena 
so āpaṇiko tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ āpaṇikaṃ etadavoca: “Na 
kira āvuso ayyāya telena attho sappinā attho handa te telaṃ, sappiṃ me dehī 
”ti. “Sace mayaṃ ayye vikkītaṃ bhaṇḍaṃ puna ādiyissāma, kadā amhākaṃ 
bhaṇḍaṃ vikkāyissati. Telassa kayena telaṃ haṭaṃ. Sappissa kayaṃ āhara 
sappiṃ harissatī ”ti.  

                                                   
1 tañceva - Syā, PTS. 
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Vật khác, nhận biết là vật khác, vị ni yêu cầu vật khác nữa thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Vật khác, có sự hoài nghi, vị ni yêu cầu vật khác nữa thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Vật khác, (lầm) tưởng không phải là vật khác, 
vị ni yêu cầu vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

Không phải là vật khác, (lầm) tưởng là vật khác, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là vật 
khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 
 

Vị ni yêu cầu thêm chính vật khác, vị ni (nhận vật khác rồi) yêu cầu thêm 
vật khác nữa, sau khi cho thấy sự lợi ích rồi yêu cầu,1 vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

3. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
bị bệnh. Khi ấy, có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā, sau 
khi đến đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - “Thưa ni sư, sức khoẻ 
có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này đạo hữu, sức khoẻ 
không khá. Mọi việc không được thuận tiện.” - “Thưa ni sư, tôi sẽ để lại ở nhà 
của chủ tiệm buôn kia một đồng kahāpaṇa. Ni sư muốn vật gì ở tiệm buôn 
kia thì hãy bảo mang lại vật ấy.” Tỳ khưu ni Thullanandā đã bảo cô ni tu tập 
sự nọ rằng: - “Này cô ni tu tập sự, hãy đi rồi mang lại một đồng kahāpaṇa 
dầu ăn từ nhà của chủ tiệm buôn kia.”  
 
 

Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã mang lại một đồng kahāpaṇa dầu ăn từ nhà 
của chủ tiệm buôn ấy và dâng cho tỳ khưu ni Thullanandā. Tỳ khưu ni 
Thullanandā đã nói như vầy: - “Này cô ni tu tập sự, tôi không có nhu cầu về 
dầu ăn. Tôi có nhu cầu về bơ lỏng.” Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đi đến gặp 
người chủ tiệm buôn ấy, sau khi đến đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều 
này: - “Này đạo hữu, nghe nói ni sư không có nhu cầu về dầu ăn mà có nhu 
cầu về bơ lỏng. Hãy nhận lấy dầu ăn của ông và hãy cho tôi bơ lỏng.” - “Thưa 
sư cô, nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào hàng hoá 
của chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua dầu ăn thì dầu ăn đã được 
mang đi. Sư cô hãy mang đến phần mua của bơ lỏng rồi bơ lỏng sẽ được 
mang đi.”  

                                                   
1 Ý nghĩa của phần không phạm tội được ngài Buddhaghosa giải thích như sau: Vật được 
dâng chưa đủ nên phải yêu cầu thêm nữa, ngoài vật đã được dâng vị ni còn cần thêm vật thứ 
hai nên yêu cầu, giải thích sự cần thiết phải có thêm vật thứ hai rồi yêu cầu (VinA. iv, 917). 
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2. Atha kho sā sikkhamānā rodantī aṭṭhāsi. Bhikkhuniyo taṃ 
sikkhamānaṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ sikkhamāne rodasī ”ti? Atha kho sā 
sikkhamānā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā 
―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā 
aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpesī ”ti?1 “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpessati? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ 

pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

 
Bhikkhunī ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  

 
Aññaṃ cetāpetvā ’ti yaṃ kiñci cetāpetvā. 

 
Aññaṃ cetāpeyyā ’ti taṃ ṭhapetvā aññaṃ cetāpeti payoge dukkaṭaṃ. 

Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me 
ayye aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpitaṃ, nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa 
nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. ―pe― ayyāya dammī 
”ti.  

 
Aññe aññasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññe vematikā 

aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Aññe anaññasaññā aññaṃ cetāpeti, 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  

 
Anaññe aññasaññā anaññaṃ cetāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaññe 

vematikā anaññaṃ cetāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anaññe anaññasaññā, 
anāpatti.  

 
Anāpatti taññeva2 cetāpeti, aññañca cetāpeti, ānisaṃsaṃ dassetvā 

cetāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Pañcamasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 cetāpetī ti - Ma, Syā.       2 tañceva - Syā, PTS. 
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2. Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đứng khóc lóc. Các tỳ khưu ni đã nói với cô 
ni tu tập sự ấy điều này: - “Này cô ni tu tập sự, vì sao cô lại khóc lóc?” Khi ấy, 
cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít 
ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao ni sư Thullanandā sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác 
nữa?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa, 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 tỳ khưu ni Thullanandā sau khi bảo sắm vật khác lại 
bảo sắm vật khác nữa 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 tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa 
thì (vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

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

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Sau khi bảo sắm vật khác: sau khi bảo sắm bất cứ vật gì. 
 

Lại bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật ấy. Trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: ―(như trên)― “Bạch chư đại 
đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm sau khi đã bảo 
sắm vật khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. ―(như 
trên)― hội chúng nên cho lại ―(như trên)― các đại đức ni nên cho lại 
―(như trên)― “Tôi cho lại ni sư.”  
 

Vật khác, nhận biết là vật khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Vật khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác nữa 
thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Vật khác, (lầm) tưởng không phải là vật 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. 
 

Không phải là vật khác, (lầm) tưởng là vật khác, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là vật 
khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 
 

Vị ni bảo sắm thêm chính vật khác, vị ni (nhận vật khác rồi) bảo sắm 
thêm vật khác nữa, sau khi cho thấy sự lợi ích rồi bảo sắm, vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 




