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3. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena upāsakā bhikkhunī 
saṅghassa cīvaratthāya chandakaṃ saṃharitvā1 aññatarassa pāvārikassa 
ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ: 
“Amukassa ayye pāvārikassa ghare cīvaratthāya parikkhāro nikkhitto tato 
cīvaraṃ āharāpetvā bhājethā ”ti. Bhikkhuniyo tena parikkhārena bhesajjaṃ 
cetāpetvā2 paribhuñjiṃsu. Upāsakā jānitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 
saṅghikena aññaṃ cetāpessantī ”ti?  

 
2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ upāsakānaṃ ujjhāyantānaṃ 

khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ 
cetāpessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 

saṅghikena aññaṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenā ’ti aññassatthāya 

dinnena. 

 
Saṅghikenā ’ti saṅghassa na gaṇassa na ekabhikkhuniyā.  

 
Aññaṃ cetāpeyyā ’ti yaṃ atthāya dinnaṃ taṃ ṭhapetvā aññaṃ 

cetāpeti payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me ayye aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ 
saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. ―pe― 
ayyāya dammī ”ti.  

                                                   
1 saṅgharitvā - Ma, Syā.     2 sayaṃ bhesajjaṃ cetāpetvā - Syā. 
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3. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về y của hội chúng tỳ khưu ni đã để lại 
phần tài vật ở nhà của người buôn vải nọ rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu về y đã được để 
lại ở nhà của người buôn vải kia. Từ nơi ấy, các ni sư hãy bảo mang y lại rồi 
chia phần.” Với phần tài vật ấy, các tỳ khưu ni đã bảo sắm dược phẩm cho 
bản thân rồi thọ dụng. Các cư sĩ biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật 
thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?”  
 

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 các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa bằng 
phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo 
sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc khác, 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 lại bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác 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 bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội 
chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác 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. 
 

Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 
 

Thuộc về hội chúng: của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một tỳ khưu ni.  
 

Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). 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 bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc 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.”  
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Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.  
 
 
 

Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike 
vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, 
anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

3. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena upāsakā bhikkhunī 
saṅghassa cīvaratthāya chandakaṃ saṃharitvā aññatarassa pāvārikassa 
ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ: 
“Amukassa ayye pāvārikassa ghare cīvaratthāya parikkhāro nikkhitto, tato 
cīvaraṃ āharāpetvā bhājethā ”ti. Bhikkhuniyo tena ca parikkhārena sayampi 
yācitvā bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñjiṃsu. Upāsakā jānitvā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena1 aññaṃ cetāpessantī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena1 aññaṃ cetāpentī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 
saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 
saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 saṃyācikena - PTS. 
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Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí.  
 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 
 

Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

3. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về y của hội chúng tỳ khưu ni đã để lại 
phần tài vật ở nhà của người buôn vải nọ rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu về y đã được để 
lại ở nhà của người buôn vải kia. Từ nơi ấy, các ni sư hãy bảo mang y lại rồi 
chia phần.” Các tỳ khưu ni sau khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sắm dược 
phẩm bằng phần tài vật ấy và thọ dụng. Các cư sĩ biết được rồi phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác ?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật 
thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, 
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 lại bảo sắm 
vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác 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 bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 

tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác thì (vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội 
pācittiya.”  
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2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

 

 
Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenā ’ti aññassatthāya 

dinnena.  
 

 
Saṅghikenā ’ti saṅghassa na gaṇassa na ekabhikkhuniyā.  

 

 
Saññācikenā ’ti sayaṃ yācitvā.  

 

 
Aññaṃ cetāpeyyā ’ti yaṃ atthāya dinnaṃ, taṃ ṭhapetvā aññaṃ 

cetāpeti payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajjitabbaṃ ―pe― “Idaṃ me ayye aññadatthikena parīkkhārena 
aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ. 
Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. 
―pe― ayyāya dammī ”ti.  
 

 
Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.  
 

 
Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike 

vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, 
anāpatti.  
 

 
Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, 

ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo--  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni              Điều nissaggiya 07 

 115

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. 
 
 

Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 
 
 

Thuộc về hội chúng: của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một tỳ khưu ni.  
 
 

Do tự mình yêu cầu: sau khi tự mình yêu cầu. 
 
 

Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). 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 do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 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.”  
 
 

Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí. 
 
 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 
 
 

Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
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3. 8. AṬṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa 
pariveṇavāsikā bhikkhuniyo yāguyā kilamanti. Atha kho so pūgo 
bhikkhunīnaṃ yāgu atthāya chandakaṃ saṃharitvā aññatarassa āpaṇikassa 
ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca: 
“Amukassa ayye āpaṇikassa ghare yāgu atthāya parikkhāro nikkhitto tato 
taṇḍulaṃ1 āharāpetvā yāguṃ pacāpetvā paribhuñjathā ”ti. Bhikkhuniyo tena 
parikkhārena bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñjiṃsu. Atha kho so pūgo jānitvā 
ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpessantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ 
cetāpessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 
mahājanikena aññaṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenā ’ti aññassatthāya 
dinnena.  
 
 

Mahājanikenā ’ti gaṇassa na saṅghassa na ekabhikkhuniyā.  
 
 

Aññaṃ cetāpeyyā ’ti yaṃ atthāya dinnaṃ, taṃ ṭhapetvā aññaṃ 
cetāpeti payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me ayye aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ. Imāhaṃ 
saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. ―pe― 
ayyāya dammī ”ti.  
 

                                                   
1 taṇḍule - Syā.  
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3. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường 
trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về cháo của các tỳ 
khưu ni đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi đã đi đến gặp 
các tỳ khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu 
về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các ni 
sư hãy bảo mang gạo đến rồi bảo nấu cháo và thọ dụng.” Các tỳ khưu ni đã 
bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy rồi thọ dụng. Khi ấy phường hội ấy 
biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại 
bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc khác?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các tỳ khưu ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, 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 lại bảo sắm vật khác nữa bằng 
phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác 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 bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về 
nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác 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. 
 

Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 
 

Thuộc về nhóm: của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một tỳ khưu ni.  
 

Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). 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 bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc 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.”  
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Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.  
 
 

 
Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike 

vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, 
anāpatti.  
 
 

 
Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, 

ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

3. 9. NAVAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa 
pariveṇavāsikā bhikkhuniyo yāguyā kilamanti. Atha kho so pūgo 
bhikkhunīnaṃ yāgu atthāya chandakaṃ saṃharitvā aññatarassa āpaṇikassa 
ghare parikkhāraṃ nikkhipitvā bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca: 
“Amukassa ayye āpaṇikassa ghare yāgu atthāya parikkhāro nikkhitto. Tato 
taṇḍulaṃ1 āharāpetvā yāguṃ pacāpetvā paribhuñjathā ”ti. Bhikkhuniyo tena 
ca parikkhārena sayampi yācitvā bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñjiṃsu. So 
pūgo jānitvā ujjhāyati khīyati vipāceti “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena 
aññaṃ cetāpessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo 
aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena 
aññaṃ cetāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpessanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 
mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 taṇḍule - Ma.  
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Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí (cho bản thân). 
 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 
 

Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 

3. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường 
trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu cầu về cháo của các tỳ 
khưu ni đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi đã đi đến gặp 
các tỳ khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, phần tài vật cho nhu cầu 
về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các ni 
sư hãy bảo mang gạo đến rồi bảo nấu cháo và thọ dụng.” Các tỳ khưu ni sau 
khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy và thọ 
dụng. Phường hội ấy biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài 
vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo sắm vật khác 
nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu cầu của việc khác, 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 lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng 
phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác 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 bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 
tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác thì (vật khác nữa ấy) nên được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  
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2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

 

 
Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenā ’ti aññassatthāya 

dinnena.  
 

 
Mahājanikenā ’ti gaṇassa na saṅghassa na ekabhikkhuniyā.  

 

 
Saññācikenā ’ti sayaṃ yācitvā.  

 

 
Aññaṃ cetāpeyyā ’ti yaṃ atthāya dinnaṃ taṃ ṭhapetvā aññaṃ 

cetāpeti payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me ayye aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ aññaṃ cetāpitaṃ 
nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― 
dadeyyun ”ti. ―pe― ayyāya dammī ”ti.  
 
 

 
Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.  
 
 

 
Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike 

vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, 
anāpatti.  
 
 

 
Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, 

ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo--  
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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. 
 

Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 
 
 

Thuộc về nhóm: của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một tỳ khưu ni.  
 
 

Do tự mình yêu cầu: sau khi tự mình yêu cầu. 
 
 

Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). 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 do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 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.”  
 
 

Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí. 
 
 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 
 
 

Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
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3. 10. DASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ1 kātuṃ. Bahū 
manussā thullanandaṃ bhikkhuniṃ payirupāsanti. Tena kho pana 
samayena thullanandāya bhikkhuniyā pariveṇaṃ uddrīyati.2 Manussā 
thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Kissidaṃ te3 ayye pariveṇaṃ 
uddrīyatī ”ti. “Natthāvuso dāyakā natthi kārakā ”ti. Atha kho te manussā 
thullanandāya bhikkhuniyā pariveṇatthāya chandakaṃ saṃharitvā 
thullanandāya bhikkhuniyā parikkhāraṃ adaṃsu. Thullanandā bhikkhunī 
tena ca parikkhārena sayampi yācitvā bhesajjaṃ cetāpetvā paribhuñji. 
Manussā jānitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā 
thullanandā aññadatthikena parikkhārena aññadatthikena puggalikena 
saññācikena aññaṃ cetāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 
puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpetī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī 
aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena saññācikena 
aññaṃ cetāpessati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena 

puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ pacittiyan ”ti.  

 
2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikenā ’ti aññassatthāya 

dinnena. 

 
Puggalikenā ’ti ekāya bhikkhuniyā4 na saṅghassa na gaṇassa. 

 
Saññācikenā ’ti sayaṃ yācitvā. 

 
Aññaṃ cetāpeyyā ’ti yaṃ atthāya dinnaṃ taṃ ṭhapetvā aññaṃ 

cetāpeti payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ 
saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave 
nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me ayye aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpitaṃ, nissaggiyaṃ. 
Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. 
―pe― ayyāya dammī ”ti.  
   
                                                   
1 dhammakathaṃ - Sīmu 1.     3 vo - PTS.  
2 undriyati - Ma; udrīyati - Syā; udriyati - PTS.  4 ekāya bhikkhuniyā atthāya - Syā. 
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3. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Nhiều người thăm viếng tỳ khưu ni Thullanandā. Vào lúc bấy giờ, căn 
phòng của tỳ khưu ni Thullanandā bị hư hoại. Dân chúng đã nói với tỳ khưu 
ni Thullanandā điều này: - “Thưa ni sư, tại sao phòng ở này của ni sư bị hư 
hoại?” - “Này các đạo hữu, không có các thí chủ, không có các nhân công.” 
Khi ấy, những người ấy sau khi gom lại sự tự nguyện (hùn phước) cho nhu 
cầu về phòng ở của tỳ khưu ni Thullanandā rồi đã dâng lên phần tài vật thuộc 
về tỳ khưu ni Thullanandā. Tỳ khưu ni Thullanandā đã tự mình yêu cầu và đã 
bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy rồi thọ dụng. Dân chúng biết được 
rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullanandā lại bảo 
sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác, 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 bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu 
bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác 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 bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 
tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác 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. 
 

Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác: đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 
 

Thuộc về cá nhân: của một tỳ khưu ni, không phải của hội chúng, 
không phải của nhóm.  
 

Do tự mình yêu cầu: sau khi tự mình yêu cầu. 
 

Bảo sắm vật khác nữa: vị ni bảo sắm vật khác trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định (của thí chủ). 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 do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 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.”  
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Aññadatthike aññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Aññadatthike vematikā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Aññadatthike anaññadatthikasaññā aññaṃ cetāpeti, nissaggiyaṃ 
pācittiyaṃ. Nissaṭṭhaṃ paṭilabhitvā yathādāne upanetabbaṃ.  
 
 
 
 

Anaññadatthike aññadatthikasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike 
vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anaññadatthike anaññadatthikasaññā, 
anāpatti.  
 
 
 
 

Anāpatti sesakaṃ upaneti, sāmike apaloketvā upaneti, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Dasamasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

3. 11. EKĀDASAMASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Atha kho 
rājā pasenadi kosalo sītakāle mahagghaṃ kambalaṃ pārupitvā yena 
thullanandā bhikkhunī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho 
rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ thullanandā bhikkhunī dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.  
 
 
 
 
 
 

Atha kho rājā pasenadi kosalo thullanandāya bhikkhuniyā dhammiyā 
kathāya sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ etadavoca: “Vadeyyāsi ayye yena attho ”ti. “Sace me tvaṃ 
mahārāja dātukāmosi imaṃ kambalaṃ dehī ”ti. Atha kho rājā pasenadi 
kosalo thullanandāya bhikkhuniyā kambalaṃ datvā uṭṭhāyāsanā 
thullanandaṃ bhikkhuniṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
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Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về 
nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là 
không thuộc về nhu cầu của việc khác, vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội nissaggiya pācittiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng 
như là vật bố thí. 
 
 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, (lầm) tưởng là thuộc về nhu cầu 
của việc khác, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 
 
 

Vị ni sử dụng phần còn lại (sau khi đã bảo sắm đủ vật kia), vị ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

3. 11. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI MỘT:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Khi ấy vào mùa lạnh, đức vua Pasenadi xứ Kosala sau khi khoác lên 
tấm choàng len đắt giá đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā, sau khi đến đã 
đảnh lễ tỳ khưu ni Thullanandā rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khưu ni 
Thullanandā đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại.  
 
 
 
 
 

Sau đó, khi đã được tỳ khưu ni Thullanandā chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - “Thưa ni sư, có nhu cầu 
về vật gì xin ni sư cứ nói.” - “Tâu đại vương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi 
thì hãy dâng tấm choàng len này.” Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã 
dâng tỳ khưu ni Thullanandā tấm choàng len rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ tỳ khưu ni Thullanandā, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
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2. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Mahicchā imā bhikkhuniyo 
asantuṭṭhā, kathaṃ hi nāma rājānaṃ kambalaṃ viññāpessantī ”ti? Assosuṃ 
kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyattānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā rājānaṃ kambalaṃ 
viññāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī 
rājānaṃ kambalaṃ viññāpesī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī rājānaṃ 
kambalaṃ viññāpessati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

 
“Garupāpuraṇaṃ2 pana bhikkhuniyā cetāpentiyā catukkaṃsa-

paramaṃ cetāpetabbaṃ, tato ce uttariṃ3 cetāpeyya nissaggiyaṃ 
pācittiyan ”ti.  
 

 
3. Garupāpuraṇaṃ nāma yaṃ kiñci sītakāle pāpuraṇaṃ. 

 

 
Cetāpentiyā ’ti viññāpentiyā.  

 

 
Catukkaṃsaparamaṃ cetāpetabban ’ti soḷasakahāpaṇagghanakaṃ 

cetāpetabbaṃ.  
 

 
Tato ce uttariṃ cetāpeyyā ’ti tatuttariṃ viññāpeti payoge dukkaṭaṃ. 

Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me 
ayye garupāpuraṇaṃ atirekacatukkaṃsaparamaṃ cetāpitaṃ nissaggiyaṃ 
imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― dadeyyun ”ti. 
―pe― ayyāya dammī ”ti.  
 

 
Atirekacatukkaṃse atirekasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 

Atirekacatukkaṃse vematikā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Atirekacatukaṃse ūnakasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 

 
Ūnakacatukkaṃse atirekasaññā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakacatukkaṃse 

vematikā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakacatukkaṃse ūnakasaññā,4 anāpatti.  
 
                                                   
1 viññāpetī ti - Ma, Syā.      3 uttari -Ma, PTS.  
2 garupāvuraṇaṃ - Ma, PTS.    4 ūnakacatukkaṃsasaññā - Sīmu 2. 
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2, Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu ni này 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng 
len?” 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 yêu cầu đức vua tấm 
choàng len?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā yêu cầu đức vua tấm choàng len, 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 yêu cầu đức vua tấm 
choàng len 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, trong khi bảo sắm tấm choàng loại dày, nên bảo sắm tối 

đa là bốn kaṃsa. Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy thì (vật ấy) nên được xả 
bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  

 
3. Tấm choàng loại dày nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa 

đông. 

 
Trong khi bảo sắm: trong khi yêu cầu. 

 
Nên bảo sắm tối đa là bốn kaṃsa: nên bảo sắm vật trị giá là mười 

sáu kahāpaṇa.1 

 
Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: vị ni yêu cầu vượt quá trị giá 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, tấm choàng loại dày này của tôi đã được bảo sắm vượt quá 
bốn kaṃsa, 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.”  

 
Hơn bốn kaṃsa, nhận biết là hơn, vị ni bảo sắm thì phạm tội nissaggiya 

pācittiya. Hơn bốn kaṃsa, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Hơn bốn kaṃsa, (lầm) tưởng là kém, vị ni bảo sắm thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. 

 
Kém bốn kaṃsa, (lầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkaṭa. Kém bốn kaṃsa, 

có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Kém bốn kaṃsa, nhận biết là kém thì vô 
tội. 

                                                   
1 kahāpaṇa là đơn vị tiền tệ thời bấy giờ. Cũng nên nhắc lại rằng vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni 
trộm cắp vật trị giá 5 māsaka = 1 pāda = ¼ kahāpaṇa là phạm tội cực nặng pārājika. (ND). 
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Anāpatti catukkaṃsaparamaṃ cetāpeti, ūnakacatukkaṃsa paramaṃ 
cetāpeti, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, 
mahagghaṃ cetāpetukāmassa appagghaṃ cetāpeti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Ekādasamasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 

3. 12. DVĀDASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Atha kho 
rājā pasenadi kosalo uṇhakāle mahagghaṃ khomaṃ pārupitvā yena 
thullanandā bhikkhunī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho 
rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ thullanandā bhikkhunī dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā pasenadi 
kosalo thullanandāya bhikkhuniyā dhammiyā kathāya sandassito 
samādapito samuttejito sampahaṃsito thullanandaṃ bhikkhuniṃ 
etadavoca: “Vadeyyāsi ayye yena attho ”ti. “Sace me tvaṃ mahārāja 
dātukāmosi, imaṃ khomaṃ dehī ”ti. Atha kho rājā pasenadi kosalo 
thullanandāya bhikkhuniyā khomaṃ datvā uṭṭhāyāsanā thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 
 
 
 

2. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Mahicchā imā bhikkhuniyo 
asantuṭṭhā kathaṃ hi nāma rājānaṃ khomaṃ viññāpessantī ”ti? Assosuṃ 
kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā rājānaṃ khomaṃ 
viññāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī 
rājānaṃ khomaṃ viññāpesī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti.  

                                                   
1 viññāpetī ti - Ma, Syā.  
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Vị ni bảo sắm (vật trị giá) tối đa là bốn kaṃsa, vị ni bảo sắm (vật trị giá) 
tối đa kém bốn kaṃsa, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh 
cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni bảo sắm vật 
có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sắm vật giá trị cao, vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười một. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 

3. 12. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI HAI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā là vị ni nghe 
nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Khi ấy 
vào mùa nóng, đức vua Pasenadi xứ Kosala sau khi khoác lên tấm choàng sợi 
lanh đắt giá đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā, sau khi đến đã đảnh lễ tỳ 
khưu ni Thullanandā rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khưu ni Thullanandā đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua 
Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được tỳ khưu ni Thullanandā chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với tỳ 
khưu ni Thullanandā điều này: - “Thưa ni sư, có nhu cầu về vật gì xin ni sư cứ 
nói.” - “Tâu đại vương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi thì hãy dâng tấm 
choàng sợi lanh này.” Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã dâng tỳ khưu ni 
Thullanandā tấm choàng sợi lanh rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tỳ 
khưu ni Thullanandā, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu ni này 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng 
sợi lanh?” 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 yêu cầu đức vua 
tấm choàng sợi lanh?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
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Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī rājānaṃ khomaṃ viññāpessati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Lahupāpuraṇaṃ1 pana bhikkhuniyā cetāpentiyā aḍḍhateyyakaṃsa-
paramaṃ cetāpetabbaṃ. Tato ce uttariṃ cetāpeyya nissaggiyaṃ 
pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Lahupāpuraṇaṃ nāma yaṃ kiñci uṇhakāle pāpuraṇaṃ.  
 
 

Cetāpentiyā ’ti viññāpentiyā.  
 
 

Aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpetabban ’ti dasakahāpaṇaggha-
nakaṃ cetāpetabbaṃ.  
 
 

Tato ce uttariṃ cetāpeyyā ’ti tatuttariṃ viññāpeti payoge dukkaṭaṃ. 
Paṭilābhena nissaggiyaṃ hoti. Nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā 
ekabhikkhuniyā vā. Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ. ―pe― “Idaṃ me 
ayye lahupāpuraṇaṃ atireka aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpitaṃ, 
nissaggiyaṃ. Imāhaṃ saṅghassa nissajāmī ”ti. ―pe― dadeyyā ”ti. ―pe― 
dadeyyun ”ti. ―pe― ayyāya dammī ”ti.  
 
 

Atirekaaḍḍhateyyakaṃse atirekasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Atirekaaḍḍhateyyakaṃse vematikā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. 
Atirekaaḍḍhateyyakaṃse ūnakasaññā cetāpeti, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.  
 
 

Ūnakaaḍḍhateyyakaṃse atirekasaññā, āpatti dukkaṭassa. Ūnaka-
aḍḍhateyyakaṃse vematikā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakaaḍḍhateyyakaṃse 
ūnakasaññā, anāpatti.  
 
 

Anāpatti aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ cetāpeti, ūnakaaḍḍhateyyakaṃsa-
paramaṃ cetāpeti, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññasasatthāya, attano 
dhanena, mahagghaṃ cetāpetukāmassa appagghaṃ cetāpeti, ummattikāya, 
―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dvādasamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 lahupāvuraṇaṃ - Ma, PTS. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì 
sao tỳ khưu ni Thullanandā lại yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh 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, trong khi bảo sắm tấm choàng loại nhẹ, nên bảo sắm tối 
đa là hai kaṃsa rưỡi. Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy thì (vật ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya.”  
 

3. Tấm choàng loại nhẹ nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa 
nóng. 
 

Trong khi bảo sắm: trong khi yêu cầu. 
 

Nên bảo sắm tối đa là hai kaṃsa rưỡi: nên bảo sắm vật trị giá là 
mười kahāpaṇa. 
 

Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: vị ni yêu cầu vượt quá trị giá 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, tấm choàng loại dày này của tôi đã được bảo sắm vượt quá 
hai kaṃsa rưỡi, 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.”  
 

Hơn hai kaṃsa rưỡi, nhận biết là hơn, vị ni bảo sắm thì phạm tội 
nissaggiya pācittiya. Hơn hai kaṃsa rưỡi, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm thì 
phạm tội nissaggiya pācittiya. Hơn hai kaṃsa rưỡi, (lầm) tưởng là kém, vị 
ni bảo sắm thì phạm tội nissaggiya pācittiya.  
 

Kém hai kaṃsa rưỡi, (lầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkaṭa. Kém hai 
kaṃsa rưỡi, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Kém hai kaṃsa rưỡi, nhận 
biết là kém thì vô tội.  
 

Vị ni bảo sắm (vật trị giá) tối đa là hai kaṃsa rưỡi, vị ni bảo sắm (vật trị 
giá) tối đa kém hai kaṃsa rưỡi, của các thân quyến, của những người nói lời 
thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni bảo 
sắm vật có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sắm vật giá trị cao, vị ni bị 
điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười hai. 
 

--ooOoo-- 
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TESAṂ UDDĀNAṂ 
 
 Pattaṃ akālakālañca - parivatte ca viññape,  
 cetāpetvā aññadatthi - saṅghikañca mahājanī,  
 saññācikā puggalikā - catukkaṃsaḍḍhateyyakā ”ti.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

Uddiṭṭhā kho ayyāyo tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā. Tatthayyāyo 
pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthayyāyo, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

Nissaggiyā niṭṭhitā.1  
 

 --ooOoo-- 
 

                                                   
1 bhikkhunīvibhaṅge nissaggiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ - Ma; 
   nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā - Syā; tiṃsanissaggiyaṃ niṭṭhitaṃ - PTS. 
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TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU NÀY:  
 
Bình bát, ngoài hạn kỳ và trong thời hạn, trao đổi, và yêu cầu, sau khi bảo 

sắm, có nhu cầu vật khác nữa, thuộc về hội chúng, (của) nhóm, tự mình yêu 
cầu, thuộc về cá nhân, (trị giá) bốn kaṃsa, và hai kaṃsa rưỡi.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 

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

Dứt các điều Nissaggiya. 
 

--ooOoo-- 




