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4. 3. NAGGAVAGGO 
 

4. 3. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo 
aciravatiyā nadiyā vesiyāhi saddhiṃ naggā ekatitthe nahāyanti. Vesiyā tā 
bhikkhuniyo uppaṇḍesuṃ: 1 “Kinnu kho nāma tumhākaṃ ayye daharānaṃ 
daharānaṃ2 brahmacariyaṃ ciṇṇena? Nanu nāma kāmā paribhuñjitabbā? 
Yadā jiṇṇā bhavissatha tadā brahmacariyaṃ carissatha. Evañca3 tumhākaṃ 
ubho atthā pariggahitā bhavissantī ”ti. Bhikkhuniyo vesiyāhi uppaṇḍiyamānā 
maṅkū4 ahesuṃ. Atha kho tā bhikkhuniyo upassayaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena 
hi bhikkhave, bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase 
paṭicca saṅghasuṭṭhutāya ―pe― vinayānuggahāya. Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī naggā nahāyeyya pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Naggā nahāyeyyā ’ti anivatthā vā apārutā vā nahāyati. Payoge 
dukkaṭaṃ, nahānapariyosāne āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti acchinnacīvarikāya, naṭṭhacīvarikāya,5 āpadāsu, ummattikāya, 
―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 3. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhunīnaṃ 
udakasāṭikā anuññatā hoti. Chabbaggiyā bhikkhuniyo ‘bhagavatā 
udakasāṭikā anuññātā ’ti appamāṇikāyo udakasāṭikāyo dhārenti6 puratopi 
pacchatopi ākaḍḍhantā7 āhiṇḍanti.  

                                                   
1 upphaṇḍesuṃ - Syā.  
2 ayye daharānaṃ - Ma, Syā, PTS.   
3 evaṃ - Ma, Syā, PTS; evañce - Sī 2.    6 dhāresuṃ - Ma, Syā, PTS. 
4 maṅku - Sīmu 1, Sīmu 2, Sī 2.      7 kaḍḍhantā - Sīmu 2. 
5 acchinnacīvarikāya vā naṭṭhacīvarikāya vā - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 



 

 185

 
 

4. 3. PHẨM LÕA THỂ:  
 

4. 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, nhiều tỳ khưu ni lõa thể tắm chung 
với các cô gái điếm ở một bến tắm nơi dòng sông Aciravatī. Các cô gái điếm 
đã chế giễu các tỳ khưu ni ấy rằng: - “Các bà đại đức ơi, có được cái gì cho các 
bà với việc thực hành Phạm hạnh trong lúc đang còn quá trẻ vậy? Chớ không 
phải các dục lạc là nên được thụ hưởng hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi 
ấy các bà sẽ thực hành Phạm hạnh, như thế các bà sẽ vơ được cả hai mối lợi.” 
Trong khi bị các cô gái điếm chế giễu, các tỳ khưu ni đã xấu hổ. Sau đó, các tỳ 
khưu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu 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, như thế thì ta sẽ quy 
định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt 
đẹp cho hội chúng, ―(như trên)― và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  

 
“Vị tỳ khưu ni nào lõa thể tắm thì 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. 

 
Lõa thể tắm: vị ni không quấn y hoặc không choàng y rồi tắm. Trong lúc 

tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Khi hoàn tất việc tắm thì phạm tội pācittiya.  

 
Vị ni có y (choàng tắm) bị cướp đoạt, hoặc vị ni có y (choàng tắm) bị hư 

hỏng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 3. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, vải choàng tắm của các 
tỳ khưu ni đã được đức Thế Tôn cho phép. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư (nghĩ 
rằng): “Vải choàng tắm đã được đức Thế Tôn cho phép,” rồi đã mặc những 
vải choàng tắm không đúng kích thước, trong lúc để lòng thòng ở phía trước 
và phía sau rồi đi đó đây.  
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo appamāṇikāyo udakasāṭikāyo 
dhāressantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo 
appamāṇikāyo udakasāṭikāyo dhārentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā 
bhikkhuniyo appamāṇikākayo udakasāṭikāyo dhāressanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Udakasāṭikampana bhikkhuniyā kārayamānāya pamāṇikā kāretabbā 
tatridaṃ pamāṇaṃ dīghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyā tiriyaṃ 
dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmentiyā chedanakaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Udakasāṭikā1 nāma yāya nivatthā2 nahāyati. 
 
 

Kārayamānāyā ’ti karontiyā vā kārāpentiyā vā. Pamāṇikā kāretabbā, 
tatridaṃ 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 
bhummattharaṇaṃ3 vā sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 udakasāṭikanti - Sīmu 2.   2 nivatthāya - Syā.  3 bhūmattharaṇaṃ - Ma. 
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2. 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 mặc những 
vải choàng tắm không đúng kích thước?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc những vải choàng tắm không đúng 
kích thước, 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 mặc những vải choàng tắm không đúng kích thước 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:  
 

“Trong khi cho thực hiện vải choàng tắm, vị tỳ khưu ni 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 (vải 
choàng tắm) nên được cắt bớt và phạm tội pācittiya.”  
 

3. Vải choàng tắm nghĩa là vật mà vị ni quấn vào rồi tắm.  
 

Trong khi 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.1 Nếu 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 ni có được rồi sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

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

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Nếu tính gang tay của đức Thiện Thệ theo kích thước của người bình thường là 0,25 cm thì 
kích thước vải choàng tắm của tỳ khưu ni là 1 m x 0,5 m. Vải choảng tắm mưa của các tỳ 
khưu lớn hơn: 1,50 m x 0, 625 m (ND). 
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4. 3. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarissā bhikkhuniyā 
mahagghe cīvaradusse cīvaraṃ dukkataṃ1 hoti dussibbitaṃ. Thullanandā 
bhikkhunī taṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Sundaraṃ kho idaṃ te ayye 
cīvaradussaṃ cīvarañca kho dukkataṃ dussibbitan ”ti. “Visibbemi2 ayye 
sibbessasī ”ti.3 “Āmayye sibbessāmī ”ti.4 Atha kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ 
visibbetvā thullanandāya bhikkhuniyā adāsi. Thullanandā bhikkhunī 
‘sibbessāmi sibbessāmī ’ti neva sibbeti5 na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti. 
Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  
 
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbāpetvā neva 
sibbessati na sibbāpanāya ussukkaṃ karissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbāpetvā neva 
sibbeti na sibbāpanāya ussukkaṃ karotī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbāpetvā neva sibbessati na sibbāpanāya ussukkaṃ 
karissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā 
sā pacchā anantarāyikinī neva sibbeyya na sibbāpanāya ussukkaṃ 
kareyya aññatra catūhapañcāhā pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 
 
 

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

                                                   
1 dukkaṭaṃ - Ma, PTS.    3 sibbissasī ti - Ma. 
2 sibbemi - Sīmu.    4 sibbissāmī ti - Ma.   5 sibbati - Ma, Syā. 
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4. 3. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, y bằng vải y đắt giá của 
vị tỳ khưu ni nọ đã được làm xấu xí, đã được may vụng về. Tỳ khưu ni 
Thullanandā đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, vải y này của cô 
tuyệt đẹp nhưng y đã được làm xấu xí, đã được may vụng về.” - “Này ni sư, tôi 
tháo rời ra, có phải cô sẽ may lại?” - “Này ni sư, đúng vậy. Tôi sẽ may lại.” 
Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã tháo rời y ấy rồi đã trao cho tỳ khưu ni 
Thullanandā. Tỳ khưu ni Thullanandā (nghĩ rằng): “Ta sẽ may lại, ta sẽ may 
lại” nhưng không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
may 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 bảo tháo rời y của 
vị tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā sau khi bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng 
không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may 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 bảo tháo rời y 
của vị tỳ khưu ni rồi không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may 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 tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni, 

vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại, cũng không nỗ lực 
trong việc bảo (người khác) may lại, ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm 
ngày thì 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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Bhikkhuniyā ’ti aññāya bhikkhuniyā.  

 
Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ.  

 
Visibbetvā ’ti sayaṃ visibbetvā.  

 
Visibbāpetvā ’ti aññaṃ visibbāpetvā.  

 
Sā pacchā anantarāyikinī ’ti asati antarāye.  

 
Neva sibbeyyā ’ti na sayaṃ sibbeyya.  

 
Na sibbāpanāya ussukkaṃ kareyyā ’ti na aññaṃ āṇāpeyya.  

 
Aññatra catūhapañcāhā ’ti ṭhapetvā catūhapañcāhaṃ. ‘Neva 

sibbessāmi na sibbāpanāya ussukkaṃ karissāmī ’ti dhuraṃ nikkhittamatte, 
āpatti pācittiyassa.  

 
Upasampannāya upasampannasaññā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā 

vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbeti na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti 
aññatra catūhapañcāhā, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā 
cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbeti 
na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti aññatra catūhapañcāhā, āpatti pācittiyassa. 
Upasampannāya anupasampannasaññā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā 
vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbeti na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti 
aññatra catūhapañcāhāhā, āpatti pācittiyassa.  

 
Aññaṃ parikkhāraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā 

anantarāyikinī neva sibbeti na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti aññatra 
catūhapañcāhā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannā cīvaraṃ vā aññaṃ vā 
parikkhāraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva 
sibbeti na sibbāpanāya ussukkaṃ karoti aññatra catūhapañcāhā, āpatti 
dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya 
anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, karontī catūhapañcāhaṃ 

atikkāmeti, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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Của vị tỳ khưu ni: của vị tỳ khưu ni khác.  
 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 
 

Khi đã tháo rời: sau khi tự mình tháo rời. 
 

(Sau khi) bảo tháo rời: sau khi bảo người khác tháo rời. 
 

Vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại: khi không có trở ngại.  
 

Vẫn không may lại: không tự mình may lại.  
 

Không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại: không chỉ thị 
người khác. 
 

Ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày: trừ ra trong bốn ngày 
hoặc năm ngày. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ không may lại, ta sẽ không nỗ lực trong 
việc bảo (người khác) may lại,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni ấy khi đã 
tháo rời hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại 
cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội pācittiya 
ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở 
ngại vẫn không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may 
lại thì phạm tội pācittiya ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ 
đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni ấy khi đã tháo rời 
hoặc bảo tháo rời y sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại cũng không 
nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội pācittiya ngoại trừ 
trong bốn ngày hoặc năm ngày.  
 

Vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời vật phụ tùng khác sau đó không 
gặp trở ngại vẫn không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người 
khác) may lại thì phạm tội dukkaṭa ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. 
Vị ni ấy khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y hoặc vật phụ tùng khác của người 
nữ chưa tu lên bậc trên sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại cũng 
không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại thì phạm tội dukkaṭa ngoại 
trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. 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. 
 

Trong khi có trở ngại, vị ni đã tầm cầu nhưng không có được (thời gian), 
trong khi làm vị ni ấy vượt quá bốn ngày hoặc năm ngày, vị ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
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4. 3. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ 
pakkamanti, tāni cīvarāni ciraṃ nikkhittāni kaṇṇakitāni honti. Tāni 
bhikkhuniyo otāpenti. Bhikkhuniyo tā bhikkhuniyo etadavocuṃ: “Kassimāni 
ayye cīvarāni kaṇṇakitānī ”ti? Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 

“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā 
santaruttarena janapadacārikaṃ pakkamissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā 
santaruttarena jananapadacārikaṃ pakkamantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo 
bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ 
pakkamissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī pañcāhikaṃ saṅghāṭicāraṃ1 atikkāmeyya 

pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Pañcāhikaṃ saṅghāṭicāraṃ atikkāmeyyā ’ti pañcamaṃ divasaṃ 

pañcacīvarāni neva nivāseti na pārupati na otāpeti pañcamaṃ divasaṃ 
atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Pañcāhātikkante atikkantasaññā, āpatti pācittiyassa. Pañcāhātikkante 
vematikā, āpatti pācittiyassa. Pañcāhātikkante anatikkantasaññā, āpatti 
pācittiyassa.  
 

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

Anāpatti pañcamaṃ divasaṃ pañcacīvarāni nivāseti vā pārupati vā 
otāpeti vā, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 saṅghāṭivāraṃ - Syā.   
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4. 3. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi 
trao y tận tay của các tỳ khưu ni rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và 
thượng y. Các y ấy được để lại lâu ngày trở nên mốc meo. Các tỳ khưu ni đem 
phơi nắng các y ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - 
“Này các ni sư, các y bị mốc meo này là của vị nào vậy?” Khi ấy, các 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 các tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của các 
tỳ khưu ni lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của 
các tỳ khưu ni rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y, 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 sau khi trao y tận 
tay của các tỳ khưu ni lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y 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 vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp thì 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. 
 

Vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp: đến ngày thứ năm vị ni 
không quấn hoặc không trùm hoặc không phơi nắng năm y, vị ni vượt quá 
ngày thứ năm thì phạm tội pācittiya.1  
 

Khi đã vượt quá năm ngày, nhận biết là đã vượt quá, phạm tội pācittiya. 
Khi đã vượt quá năm ngày, có sự hoài nghi, phạm tội pācittiya. Khi đã vượt 
quá năm ngày, (lầm) tưởng là chưa vượt quá, phạm tội pācittiya.  
 

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

Vào ngày thứ năm vị ni quấn hoặc trùm hoặc phơi nắng năm y, vị ni bị 
bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng cứ mỗi y là tính một tội pācittiya (VinA. iv, 929). 
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4. 3. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 
piṇḍāya caritvā allacīvaraṃ pattharitvā vihāraṃ pāvisi. Aññatarā bhikkhunī 
taṃ cīvaraṃ pārupitvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Sā nikkhipitvā bhikkhuniyo 
pucchi: “Apayye mayhaṃ cīvaraṃ passeyyāthā ”ti. Bhikkhuniyo tassā 
bhikkhuniyā etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho sā bhikkhunī ujjhāyati khīyati 
vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhunī mayhaṃ cīvaraṃ anāpucchā 
pārupissatī ”ti? Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  

 
2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 

“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ anāpucchā pārupissatī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ 
anāpucchā pārupī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ 
anāpucchā pārupissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreyya pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Cīvarasaṅkamanīyaṃ nāma upasampannāya pañcannaṃ cīvarānaṃ 

aññataraṃ cīvaraṃ. Tassā vā adinnaṃ taṃ vā anāpucchā nivāseti vā 
pārupati vā, āpatti pācittiyassa.  

 
Upasampannāya upasampannasaññā cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreti, 

āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreti, 
āpatti pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā cīvara-
saṅkamanīyaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa.  

 
Anupasampannāya cīvarasaṅkamanīyaṃ dhāreti, āpatti dukkaṭassa. 

Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya 
anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti sā vā deti, taṃ vā āpucchā nivāseti vā pārupati vā, acchinna-

cīvarikāya, naṭṭhacīvarikāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā 
”ti.  

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 pārupatī ti - Ma, Syā.  
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4. 3. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau 
khi đi khất thực đã trải ra tấm y bị đẩm ướt rồi đi vào trong trú xá. Có vị tỳ 
khưu ni khác đã choàng lên y ấy rồi đi vào làng để khất thực. Vị ni kia đi ra đã 
hỏi các tỳ khưu ni rằng: - “Này các ni sư, các vị có nhìn thấy y của tôi không?” 
Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho vị tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu ni trùm y của tôi mà 
không hỏi ý?” 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 tỳ khưu ni trùm y của tỳ khưu ni mà không 
hỏi ý?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni trùm y của vị 
tỳ khưu ni mà không hỏi ý, 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 trùm y của tỳ khưu ni mà không hỏi ý 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 sử dụng y thiết thân (của vị ni khác) thì 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 thiết thân nghĩa là y nào đó trong năm y của người nữ đã tu lên bậc 
trên. Vị ni quấn hoặc trùm y chưa được vị ni kia cho, hoặc chưa hỏi ý vị ni kia 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sử dụng 
y thiết thân (của vị ni kia) thì phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị ni sử dụng y thiết thân (của vị ni kia) thì phạm tội 
pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị 
ni sử dụng y thiết thân (của vị ni kia) thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni sử dụng y thiết thân của người nữ chưa tu lên bậc trên 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 sau khi hỏi ý vị ni kia rồi quấn hoặc trùm lên, vị ni có y 
bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư hỏng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
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4. 3. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandāya 
bhikkhuniyā upaṭṭhākakulaṃ thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca: 
“Bhikkhunīsaṅghassa ayye cīvaraṃ dassāmā ”ti. Thullanandā bhikkhunī 
“Tumhe bahukiccā bahukaraṇīyā ”ti antarāyaṃ akāsi. Tena kho pana 
samayena tassa kulassa gharaṃ ḍayhati, te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā amhākaṃ1 deyyadhammaṃ antarāyaṃ 
karissati, ubhayenamhā2 parihīnā3 bhogehi ca puññena cā ”ti?  
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā gaṇassa cīvaralābhaṃ 
antarāyaṃ karissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā 
bhikkhunī gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ akāsī ”ti?4 “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave thullanandā 
bhikkhunī gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ karissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ kareyya 
pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Gaṇo nāma bhikkhunīsaṅgho vuccati.  
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ 
vikappanūpagapacchimaṃ.5 
 

Antarāyaṃ kareyyā ’ti ‘kathaṃ ime cīvaraṃ dadeyyun ’ti6 antarāyaṃ 
karoti, āpatti pācittiyassa. Aññaṃ parikkhāraṃ antarāyaṃ karoti, āpatti 
dukkaṭassa. Sambahulānaṃ bhikkhunīnaṃ vā ekabhikkhuniyā vā 
anupasampannāya vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā parikkhāraṃ antarāyaṃ karoti, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti ānisaṃsaṃ dassetvā nivāreti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 thullanandā gaṇassa amhākaṃ - Sīmu 2. 4 karotī ti - Syā. 
2 ubhayenāmha - Ma, Syā.   5 vikappanupagaṃ pacchimaṃ - Ma, Syā. 
3 paribāhirā - Ma, Syā, PTS.   6 na dadeyyun ti - Ma, Sīmu 2, Sī 2. 
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4. 3. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU: 
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ cho tỳ 
khưu ni Thullanandā đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - “Thưa ni 
sư, chúng tôi sẽ dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” Tỳ khưu ni Thullanandā đã 
gây chướng ngại (nói rằng): - “Các người có nhiều phận sự, có nhiều công 
việc cần phải làm.” Vào lúc bấy giờ, ngôi nhà của gia đình ấy bị cháy. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullanandā lại 
gây chướng ngại việc bố thí của chúng tôi khiến chúng tôi bị xa lìa cả hai là 
tài sản và phước báu?”  
 

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 ni sư Thullanandā lại gây chướng ngại lợi 
lộc về y của nhóm?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā gây chướng ngại lợi lộc về y của nhóm, 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 gây chướng ngại 
lợi lộc về y của nhóm 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 gây chướng ngại lợi lộc về y của nhóm thì 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. 
 

Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến.  
 

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. 
 

Gây chướng ngại: vị gây chướng ngại (hỏi rằng): “Các người có thể bố 
thí y này như thế nào?” thì phạm tội pācittiya. Vị gây chướng ngại vật phụ 
tùng khác thì phạm tội dukkaṭa. Vị gây chướng ngại y hoặc vật phụ tùng 
khác của nhiều vị tỳ khưu ni hoặc của một vị tỳ khưu ni hoặc của người nữ 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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4. 3. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhunīsaṅghassa 
akālacīvaraṃ uppannaṃ hoti. Atha kho bhikkhunīsaṅgho taṃ cīvaraṃ 
bhājetukāmo sannipati. Tena kho pana samayena thullanandāya 
bhikkhuniyā antevāsī bhikkhuniyo1 pakkantā honti. Thullanandā bhikkhunī 
tā bhikkhuniyo etadavoca: “Ayye bhikkhuniyo pakkantā na tāva cīvaraṃ 
bhājayissatī ”ti2 dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhi.3 Bhikkhuniyo ‘na 
tāva cīvaraṃ bhājayissatī ’ti pakkamiṃsu.4 Thullanandā bhikkhunī 
antevāsibhikkhunīsu5 āgatāsu taṃ cīvaraṃ bhājāpesi.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ 
paṭibāhissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhī ”ti?6 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāheyya 
pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Dhammiko nāma cīvaravibhaṅgo samaggo bhikkhunīsaṅgho 
sannipatitvā bhājeti.  
 

Paṭibāheyyā ’ti ‘kathaṃ idaṃ6 cīvaraṃ bhājeyyā ’ti7 paṭibāhati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Dhammike dhammikasaññā paṭibāhati, āpatti pācittiyassa. Dhammike 
vematikā paṭibāhati, āpatti dukkaṭassa. Dhammike adhammikasaññā 
paṭibāhati, anāpatti.  
 

Adhammike dhammikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammike vematikā, 
āpatti dukkaṭassa. Adhammike adhammikasaññā, anāpatti.  
 

Anāpatti ānisaṃsaṃ dassetvā paṭibāhati ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo--  
                                                   
1 antevāsiniyo bhikkhuniyo - Ma, Syā.     4 vipakkamiṃsu - Syā, PTS. 
2 bhājīyissatī ti - Ma;      5 antevāsinīsu bhikkhunīsu - Ma, Syā. 
 bhājiyissatī ti - Syā, PTS, Sīmu 1, Sī 2.    6 paṭibāhatī ti - Ma, Syā.  
3 paṭibāhati - PTS.     7 imaṃ - Ma, Syā, PTS.  8 na bhājeyyā ti - Ma, Sīmu 2.  
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4. 3. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có y ngoài hạn kỳ phát 
sanh đến hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni có ý định phân 
chia y ấy nên tụ hội lại. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandā đang đi vắng. Tỳ khưu ni Thullanandā đã nói với các tỳ khưu ni 
ấy điều này: - “Này các ni sư, các tỳ khưu ni đang đi vắng, trong khi ấy y sẽ 
không được chia.” Rồi đã ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp. Các tỳ khưu ni 
(nghĩ rằng): “Trong khi ấy y sẽ không được chia” nên đã ra đi. Đến khi các tỳ 
khưu ni học trò trở về lại, tỳ khưu ni Thullanandā đã bảo phân chia y ấy.  
 

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 lại ngăn cản sự phân chia 
y đúng pháp?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā ngăn cản sự phân chia y đúng pháp, 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 ngăn cản sự phân 
chia y đúng pháp 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 ngăn cản sự phân chia y đúng pháp thì 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. 
 

Sự phân chia y đúng pháp nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni có sự hợp 
nhất tụ hội lại rồi phân chia.  
 

Ngăn cản: vị ni ngăn cản (hỏi rằng): “Có thể phân chia y này như thế 
nào?” thì phạm tội pācittiya.  
 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni ngăn cản thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni ngăn cản thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị 
ni ngăn cản thì vô tội.  
 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkaṭa. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội.  
 

Vị ni ngăn cản sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
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4. 3. 8. AṬṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
naṭānampi naṭṭakānampi1 laṅghikānampi2 sokasāyikānampi3 kumbha-
thūṇikānampi4 samaṇacīvaraṃ deti mayhaṃ parisatiṃ5 vaṇṇaṃ bhāsathā 
”ti. Naṭāpi naṭṭakāpi laṅaghikāpi sokasāyikāpi kumbhathūṇikāpi 
thullanandāya bhikkhuniyā parisatiṃ vaṇṇaṃ bhāsanti: “Ayyā thullanandā 
bahussutā bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Detha ayyāya 
karotha ayyāyā ”ti.  

 
2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 

“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā agārikassa samaṇacīvaraṃ dassatī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā bhikkhunī agārikassa 
samaṇacīvaraṃ detī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī agārikassa 
samaṇacīvaraṃ dassati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī agārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā 

samaṇacīvaraṃ dadeyya pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Agāriko6 nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  

 
Paribbājako nāma bhikkhuñca sāmaṇerañca ṭhapetvā yo koci 

paribbājakasamāpanno.  

 
Paribbājikā nāma bhikkhuniñca sikkhamānañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā 

yā kāci paribbājikasamāpannā.  

 
Samaṇacīvaraṃ nāma kappakataṃ vuccati. Deti, āpatti pācittiyassa.  

 
Anāpatti mātāpitunnaṃ7 deti, tāvakālikaṃ deti, ummattikāya, ―pe― 

ādikammikāyā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 naṭakānampi - Ma, Syā, PTS.    4 kumbhathūnikānampi - Syā, PTS. 
2 laṅghakānampi - Ma; saṅghikānampi - Syā.    5 parisati - Ma, Syā, PTS. 
3 sokajjhāyikānampi - Ma, Syā, PTS. 6 āgāriko - Syā.   7 mātāpitūnaṃ - Ma, Syā. 
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4. 3. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
cho y của Sa-môn đến các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo 
thuật, các người đánh trống (bảo rằng): - “Hãy nói lời khen ngợi về ta ở đám 
đông.” Các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo thuật, các 
người đánh trống đã nói lời khen ngợi về tỳ khưu ni Thullanandā ở đám 
đông rằng: - “Ni sư Thullanandā là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc 
lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Hãy bố thí đến ni sư. Hãy phục vụ cho 
ni sư.”  
 

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 lại cho y của Sa-môn đến 
người nam tại gia?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā cho y của Sa-môn đến người nam tại gia, 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 cho y của Sa-môn 
đến người nam tại gia 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 cho y của Sa-môn đến người nam tại gia hoặc nam 
du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì 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.  
 

Người nam tại gia nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà.  
 

Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu và sa di.  
 

Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, và sa di ni.  
 

Y của Sa-môn nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép đã được 
thực hiện. Vị ni cho thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni cho đến cha mẹ, vị ni cho mượn (trong thời hạn), vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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4. 3. 9. NAVAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandāya 
bhikkhuniyā upaṭṭhākakulaṃ thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Sace 
mayaṃ ayye sakkoma bhikkhunīsaṅghassa cīvaraṃ dassāmā ”ti. Tena kho 
pana samayena vassaṃ vutthā bhikkhuniyo cīvaraṃ bhājetukāmā 
sannipatiṃsu. Thullanandā bhikkhunī tā bhikkhuniyo etadavoca: “Āgametha 
ayye, atthi bhikkhunīsaṅghassa cīvarapaccāsā ”ti. Bhikkhuniyo 
thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Gacchayye1 taṃ cīvaraṃ jānāhī ”ti. 
Thullanandā bhikkhunī yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te 
manusse etadavoca: “Dethāvuso bhikkhunīsaṅghassa cīvaran ”ti. “Na mayaṃ 
ayye sakkoma bhikkhunīsaṅghassa cīvaraṃ dātun ”ti. Thullanandā 
bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  

 
2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 

“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakāla-
samayaṃ atikkāmessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā 
bhikkhunī dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ atikkāmesī ”ti?2 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, thullanandā bhikkhunī dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakāla-
samayaṃ atikkāmessati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ 

atikkāmeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Dubbalacīvarapaccāsā nāma ‘sace mayaṃ sakkoma dassāma 

karissāmā ’ti vācā bhinnā hoti.  

 
Cīvarakālasamayo nāma ananthate kaṭhine vassānassa pacchimo 

māso, atthate kaṭhine pañcamāsā.  

 
Cīvarakālasamayaṃ atikkāmeyyā ’ti anatthate kaṭhine vassānassa 

pacchimaṃ divasaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa. Atthate kaṭhine 
kaṭhinuddhāradivasaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 gacchāyye - Ma; gacchetaṃ - Sīmu 2.    2 atikkāmetī ti - Ma, Syā 
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4. 3. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ 
khưu ni Thullanandā đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - “Thưa ni 
sư, nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trải qua mùa (an cư) mưa có ý định phân chia 
y nên đã tụ họp lại. Tỳ khưu ni Thullanandā đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều 
này: - “Này các ni sư, hãy chờ đợi. Có niềm hy vọng về y cho hội chúng tỳ 
khưu ni.” Các tỳ khưu ni đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - “Này 
ni sư, hãy đi và tìm hiểu về y ấy.” Tỳ khưu ni Thullanandā đã đi đến gặp gia 
đình ấy, sau khi đến đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, 
hãy dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” - “Thưa ni sư, chúng tôi không thể 
dâng y đến hội chúng tỳ khưu ni.” Tỳ khưu ni Thullanandā 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 lại để cho vượt quá thời 
hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn?” ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā để cho vượt quá thời hạn về y khi 
niềm hy vọng về y không chắc chắn, 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 để cho vượt quá thời hạn về y khi 
niềm hy vọng về y không chắc chắn 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 để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng về y 

không chắc chắn thì 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.  

 
Niềm hy vọng về y không chắc chắn nghĩa là lời nói đã được phát ra 

rằng: “Nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y.”  

 
Thời hạn về y nghĩa là khi Kaṭhina không được thành tựu thì tháng cuối 

cùng của mùa mưa, khi Kaṭhina được thành tựu thì năm tháng.  

 
Để cho vượt quá thời hạn về y: khi Kaṭhina không được thành tựu, vị 

ni để cho vượt quá ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm tội pācittiya. Khi 
Kaṭhina được thành tựu, vị ni để cho vượt quá ngày Kaṭhina hết hiệu lực thì 
phạm tội pācittiya.  
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Dubbalacīvare dubbalacīvarasaññā cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, āpatti 
pācittiyassa. Dubbalacīvare vematikā cīvarakālasamayaṃ atikkāmeti, āpatti 
dukkaṭassa. Dubbalacīvare adubbalacīvarasaññā cīvarakālasamayaṃ 
atikkāmeti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Adubbalacīvare dubbalacīvarasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adubbalacīvare 
vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adubbalacīvare adubbalacīvarasaññā, anāpatti.  
 
 

Anāpatti ānisaṃsaṃ dassetvā nivāreti,1 ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 3. 10. DASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarena upāsakena 
saṅghaṃ uddissa vihāro kārāpito hoti. So tassa vihārassa mahe ubhato 
saṅghassa akālacīvaraṃ dātukāmo hoti. Tena kho pana samayena ubhato 
saṅghassa kaṭhinaṃ atthataṃ hoti. Atha kho so upāsako saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā kaṭhinuddhāraṃ yāci. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave kaṭhīnaṃ uddharituṃ. 
Evañca pana bhikkhave uddharitabbaṃ, vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 

2. Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
kaṭhinaṃ uddhareyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho kaṭhinaṃ uddharati. Yassāyasmato 
khamati kaṭhinassa ubbhāro2 so tuṇhassa. Yassa nakkhamati so bhāseyya.  
 

Ubbhataṃ saṅghena kaṭhinaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

3. Atha kho so upāsako bhikkhunīsaṅghaṃ upasaṅkamitvā 
kaṭhinuddhāraṃ yāci. Thullanandā bhikkhunī ‘cīvaraṃ amhākaṃ bhavissatī 
’ti kaṭhinuddhāraṃ paṭibāhi. Atha kho so upāsako ujjhāyati khīyati vipāceti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo amhākaṃ kaṭhinuddhāraṃ na dassantī ”ti? 
Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa upāsakassa ujjhāyantassa khīyantassa 
vipācentassa.  
  
                                                   
1 vāreti - Sīmu 2.       2 uddhāro - Ma, Syā, PTS. 
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Khi y không chắc chắn, nhận biết là y không chắc chắn, vị ni để cho vượt 
quá thời hạn về y thì phạm tội pācittiya. Khi y không chắc chắn, có sự hoài 
nghi, vị ni để cho vượt quá thời hạn về y thì phạm tội dukkaṭa. Khi y không 
chắc chắn, (lầm) tưởng là được chắc chắn, vị ni để cho vượt quá thời hạn về y 
thì vô tội.  
 

Khi y được chắc chắn, (lầm) tưởng là không chắc chắn, phạm tội dukkaṭa. 
Khi y được chắc chắn, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi y được chắc 
chắn, nhận biết là được chắc chắn thì vô tội.  
 

Vị ni cản trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 3. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có ngôi trú xá dành cho 
hội chúng đã được nam cư sĩ nọ cho xây dựng. Vào dịp lễ của ngôi trú xá ấy, 
người ấy có ý định dâng y ngoài hạn kỳ đến cả hai hội chúng. Vào lúc bấy giờ, 
kaṭhina của cả hai hội chúng đã được thành tựu. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi 
đến gặp hội chúng và cầu xin sự thâu hồi Kaṭhina. Các vị 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 đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thâu 
hồi Kaṭhina. Và này các tỳ khưu, Kaṭhina nên được thâu hồi như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực:  

 
2. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 

hợp cho hội chúng, hội chúng nên thâu hồi Kaṭhina. Đây là lời đề nghị. 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng thâu hồi 

Kaṭhina. Đại đức nào đồng ý với việc thâu hồi Kaṭhina xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 

 
Kaṭhina đã được hội chúng thâu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 

mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

 
3. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu ni và cầu xin sự 

thâu hồi Kaṭhina. Tỳ khưu ni Thullanandā (nghĩ rằng): “Sẽ có y cho chúng 
ta” nên đã ngăn cản sự thâu hồi Kaṭhina. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại không cho sự thâu hồi 
Kaṭhina của chúng tôi?” Các tỳ khưu ni đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai.  
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4. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā dhammikaṃ kaṭhinuddhāraṃ 
paṭibāhissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
dhammikaṃ kaṭhinuddhāraṃ paṭibāhī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
dhammikaṃ kaṭhinuddhāraṃ paṭibāhissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī dhammikaṃ kaṭhinuddhāraṃ paṭibāheyya 
pācittiyan ”ti.  
 

5. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Dhammiko nāma kaṭhinuddhāro samaggo bhikkhunīsaṅgho 
sannipatitvā uddharati.  
 

Paṭibāheyyā ’ti ‘kathaṃ idaṃ kaṭhinaṃ uddhareyyā ’ti2 paṭibāhati, 
āpatti pācittiyassa.  
 

Dhammike dhammikasaññā paṭibāhati, āpatti pācittiyassa. Dhammike 
vematikā paṭibāhati, āpatti dukkaṭassa. Dhammike adhammikasaññā 
paṭibāhati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Adhammike dhammikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammike vematikā, 
āpatti dukkaṭassa. Adhammike adhammikasaññā, anāpatti.  
 

Anāpatti ānisaṃsaṃ dassetvā paṭibāhati, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Naggavaggo tatiyo.  

 

--ooOoo-- 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Naggodakaṃ visibbetvā - pañcāhasaṃkamānīyaṃ,  
 gaṇavibhaṅga samaṇaṃ - dubbalaṃ kaṭhinena2 cā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 paṭibāhatī ti- Ma, Syā. 
2 na uddhareyyā ti - Ma.      2 dubbalakaṭhinena - Sīmu 2. 
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4. 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 ngăn cản sự thâu hồi 
Kaṭhina đúng pháp?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā ngăn cản sự thâu hồi Kaṭhina đúng pháp, 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 ngăn cản sự thâu 
hồi Kaṭhina đúng pháp 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 ngăn cản sự thâu hồi Kaṭhina đúng pháp thì phạm 
tội pācittiya.”  
 

5. 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. 
 

Sự thâu hồi Kaṭhina đúng pháp nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni có sự 
hợp nhất tụ hội lại rồi thâu hồi. 
 

Ngăn cản: vị ngăn cản (hỏi rằng): “Có thể thâu hồi Kaṭhina này như thế 
nào?” thì phạm tội pācittiya.  
 

Đúng pháp, nhận biết là đúng pháp, vị ni ngăn cản thì phạm tội pācittiya. 
Đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni ngăn cản thì phạm tội dukkaṭa. Đúng pháp, 
(lầm) tưởng là sai pháp, vị ni ngăn cản thì vô tội.  
 

Sai pháp, (lầm) tưởng là đúng pháp, phạm tội dukkaṭa. Sai pháp, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Sai pháp, nhận biết là sai pháp thì vô tội.  

 
Vị ni ngăn cản sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 

phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Lõa Thể là thứ ba. 

 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Lõa thể, vải choảng tắm, sau khi tháo ra, năm ngày, (y) thiết thân, của 
nhóm, việc phân chia, (y của) Sa-môn, không chắc chắn, và với việc (thâu 
hồi) Kaṭhina.” 

--ooOoo-- 
 




