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1. 2. DUTIYAPĀRĀJIKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī 
sāḷhena migāranattunā gabbhinī hoti. Yāva gabbho taruṇo ahosi 
tāvacchādesi. Paripakke gabbhe vibbhamitvā vijāyi. Bhikkhuniyo 
thullanandaṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Sundarīnandā kho ayye acira-
vibbhantā vijātā. Kacci no sā bhikkhunīyeva samānā gabbhinī ”ti? “Evaṃ 
ayye ”ti. “Kissa pana tvaṃ ayye jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ 
bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodesi, na gaṇassa ārocesī ”ti? “Yo etissā avaṇṇo 
mayheso avaṇṇo, yā etissā akitti, mayhesā akitti, yo etissā ayaso mayheso 
ayaso, yo etissā alābho mayheso alābho, kyāhaṃ ayye attano avaṇṇaṃ attano 
akittiṃ attano ayasaṃ attano alābhaṃ paresaṃ ārocessāmī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ 
ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodessati na gaṇassa ārocessatī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ 
dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodesi,1 na gaṇassa 
ārocesī ”ti? 2 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ 
hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ 
ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodessati, na gaṇassa ārocessati? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ 
bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodeyya na gaṇassa āroceyya, yadā ca sā ṭhitā 
vā assa cutā vā nāsitā vā avasaṭā3 vā sā pacchā evaṃ vadeyya: 
Pubbevāhaṃ ayye aññāsiṃ etaṃ bhikkhuniṃ evarūpā ca evarūpā ca sā 
bhaginī ti no ca kho attanā paṭicodessaṃ4 na gaṇassa ārocessan ti.5 
Ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā vajjapaṭicchādikā ”ti.6  

                                                   
1 paṭicodeti - Ma, Syā.  3 avassaṭā - Ma.               5 āroceyyan ti - PTS. 
2 ārocetī ti - Ma, Syā.   4 paṭicodeyyaṃ - PTS.             6 vajjappaṭicchādikā ti - Ma. 
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1. 2. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ:  
 

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 Sundarīnandā đã mang 
thai do Sāḷha cháu trai của Migāra. Khi bào thai còn non tháng, cô ta đã che 
giấu. Khi bào thai đã được tròn tháng, cô ta đã hoàn tục và sanh con. Các tỳ 
khưu ni đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - “Này ni sư, 
Sundarīnandā hoàn tục không bao lâu đã sanh con. Không lẽ cô ta đã mang 
thai ngay khi còn là tỳ khưu ni?” - “Này các ni sư, đúng vậy.” - “Này ni sư, vì 
sao cô biết vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội pārājika lại không tự chính mình 
khiển trách cũng không thông báo cho nhóm?” - “Điều không đức hạnh nào 
của cô ấy, điều không đức hạnh ấy là của tôi. Điều ô danh nào của cô ấy, điều 
ô danh ấy là của tôi. Điều không vinh dự nào của cô ấy, điều không vinh dự 
ấy là của tôi. Điều thất lợi nào của cô ấy, điều thất lợi ấy là của tôi. Này các ni 
sư, tại sao tôi lại thông báo cho những người khác về điều không đức hạnh 
của bản thân, về điều ô danh của bản thân, về điều không vinh dự của bản 
thân, về điều thất lợi của bản thân?”  
 
 
 
 
 
 

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 trong khi biết vị tỳ khưu 
ni đã vi phạm tội pārājika lại không tự chính mình khiển trách cũng không 
thông báo cho nhóm?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā trong khi biết vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội pārājika vẫn không 
tự chính mình khiển trách cũng không thông báo cho 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 trong khi biết 
vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội pārājika vẫn không tự chính mình khiển trách 
cũng không thông báo cho 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 trong khi biết vị tỳ khưu ni đã vi phạm tội pārājika 
vẫn không tự chính mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm 
trong lúc vị ni kia hãy còn tồn tại, hoặc bị chết đi, hoặc bị trục xuất, hoặc bỏ 
đi. Sau này, vị ni ấy nói như vầy: ‘Này các ni sư, chính trước đây tôi đã biết 
rõ tỳ khưu ni kia rằng: —Sư tỷ ấy là như thế và như thế—mà tôi không tự 
chính mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm;’ vị ni này cũng là 
vị phạm tội pārājika, không được cộng trú, là người nữ che giấu tội.” 
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3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassā ārocenti, sā vā āroceti.  
 
 

Pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannan ’ti aṭṭhannaṃ pārājikānaṃ 
aññataraṃ pārājikaṃ ajjhāpannaṃ.  
 
 

Nevattanā paṭicodeyyā ’ti na sayaṃ codeyya.  
 
 

Na gaṇassa āroceyyā ’ti na aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ āroceyya.  
 
 

Yadā ca sā ṭhitā vā assa cutā vā ’ti ṭhitā nāma saliṅge ṭhitā vuccati, 
cutā nāma kālakatā1 vuccati, nāsitā nāma sayaṃ vā vibbhantā hoti aññehi vā 
nāsitā, avasaṭā nāma titthāyatanaṃ saṅkantā vuccati.  
 
 

Sā pacchā evaṃ vadeyya: ‘pubbevāhaṃ ayye aññāsiṃ etaṃ 
bhikkhuniṃ evarūpā ca evarūpā ca sā bhaginī ’ti.  
 
 

No ca kho attanā paṭicodessan ’ti na sayaṃ vā codessaṃ.2  
 
 

Na gaṇassa ārocessan ’ti na aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ ārocessaṃ.3  
 
 

Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  
 
 

Pārājikā hotī ’ti seyyathāpi nāma paṇḍupalāso bandhanā pavutto4 
abhabbo haritattāya evameva bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ 
ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodessāmi na gaṇassa ārocessāmī ’ti 
dhuraṃ nikkhittamatte assamaṇī hoti asakyadhitā tena vuccati pārājikā hotī 
”ti.  
 
 

Asaṃvāsā ’ti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā eso 
saṃvāso nāma. So tāya saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsā ”ti.  

                                                   
1 kālaṅkatā -Ma, PTS.   
2 sayaṃ vā na codessaṃ - Ma; na sayaṃ vā codeyyaṃ - PTS. 
3 na gaṇassa āroceyyan ’ti na aññāsaṃ bhikkhunīnaṃ āroceyyaṃ - PTS. 
4 pamutto - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1, Sīmu 2. 
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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. 

 
Biết nghĩa là vị tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ấy, 

hoặc cô kia thông báo. 

 
Đã vi phạm tội pārājika: đã vi phạm một tội pārājika nào trong tám 

tội pārājika.  

 
Không tự chính mình khiển trách: là không đích thân khiển trách. 

 
Không thông báo cho nhóm: là không thông báo cho các tỳ khưu ni 

khác. 

 
Khi vị ni kia hãy còn tồn tại: còn tồn tại nghĩa là còn tồn tại trong 

hiện tướng (tỳ khưu ni) được đề cập đến. Bị chết đi nghĩa là bị qua đời được 
đề cập đến. Bị trục xuất nghĩa là tự mình hoàn tục hoặc bị trục xuất bởi các vị 
khác. Bỏ đi nghĩa là chuyển sang sinh hoạt với tu sĩ ngoại đạo được đề cập 
đến. 

 
Sau này, vị ni ấy nói như vầy: “Này các ni sư, chính trước đây tôi đã 

biết rõ tỳ khưu ni kia rằng: ‘Sư tỷ ấy là như thế và như thế.’”  

 
Mà tôi không tự chính mình khiển trách: Tôi không đích thân buộc 

tội.  

 
(Tôi) không thông báo cho nhóm: Tôi không thông báo cho các tỳ 

khưu ni khác. 

 
Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây.  

 
Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi 

cành không thể xanh trở lại, tương tợ như thế vị tỳ khưu ni biết vị tỳ khưu ni 
đã vi phạm tội pārājika (nghĩ rằng): “Ta sẽ không tự chính mình khiển trách 
cũng sẽ không thông báo cho nhóm,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì 
không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thế được gọi là ‘vị phạm 
tội pārājika.’ 

 
Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 

chung việc đọc tụng (giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 
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Anāpatti saṅghassa bhaṇḍanaṃ vā kalaho vā viggaho vā vivādo vā 
bhavissatī ti nāroceti, saṅghabhedo vā saṅgharājī vā bhavissatī ti nāroceti, 
ayaṃ kakkhaḷā pharūsā jīvitantarāyaṃ vā brahmacariyantarāyaṃ vā 
karissatī ti nāroceti, aññā patirūpā bhikkhuniyo apassan ti nāroceti, 
nacchādetukāmā nāroceti, paññāyissati sakena kammenā ti nāroceti, 
ummattikāya, ―pe― 1 ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

1. 3. TATIYAPĀRĀJIKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ2 
anuvattati. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā3 samaggena saṅghena 
ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ anuvattissatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena 
ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ2 anuvattatī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ 
gaddhabādhipubbaṃ2 anuvattissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ 
dhammena vinayena satthusāsanena anādaraṃ appatikāraṃ 
akatasahāyaṃ tamanuvatteyya. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa 
vacanīyā: “Eso kho ayye, bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto 
dhammena vinayena satthusāsanena, anādaro appatikāro akatasahāyo 
māyye etaṃ bhikkhuṃ anuvattī ”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi 
vuccamānā tatheva paggaṇheyya. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ 
samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce 
samanubhāsiyamānā taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ, no ce 
paṭinissajjeyya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ukkhittānuvattikā ”ti.  

                                                   
1 ―pe― (khittacittāya vedanaṭṭāya) - Syā, PTS. potthakesu natthi. 
2 gandhabādhipubbaṃ - Syā.  3 ayyā thullanandā bhikkhunī - Ma, Sīmu. 
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Vị ni (nghĩ rằng): ‘Sẽ xảy ra sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh 
luận, hoặc sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi không thông báo, vị ni (nghĩ rằng): 
‘Sẽ xảy ra sự chia rẽ hội chúng hoặc sự bất đồng trong hội chúng’ rồi không 
thông báo, vị ni (nghĩ rằng): ‘Vị ni này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến 
mạng sống hoặc nguy hiểm đến Phạm hạnh’ rồi không thông báo, trong khi 
không nhìn thấy các tỳ khưu ni thích hợp khác rồi không thông báo, vị ni 
không có ý định che giấu rồi không thông báo, vị ni (nghĩ rằng): ‘Cô ta sẽ 
được nhận biết do hành động của mình’ rồi không thông báo, vị ni bị 
điên,―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều pārājika thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 
 

1. 3. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ BA:  
 

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 xu hướng 
theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo. 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 
xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, 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 
xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) 
đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo 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 xu hướng theo vị tỳ khưu đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện 
tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Vị 
tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Này ni sư, vị tỳ 
khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn 
trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, 
theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ 
khưu ấy.’ Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy 
vẫn chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở 
đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt 
bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ, vị ni này cũng là 
vị phạm tội pārājika, không được cộng trú, là người nữ xu hướng theo kẻ 
bị phạt án treo.” 
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2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Samaggo nāma saṅgho samānasaṃvāsako samānasīmāyaṃ ṭhito.  
 
 

Ukkhitto nāma āpattiyā adassane vā appaṭikamme vā diṭṭhiyā 
appaṭinissagge vā ukkhitto.  
 
 

Dhammena vinayenā ’ti yena dhammena yena vinayena.  
 
 

Satthusāsanenā ’ti jinasāsanena buddhasāsanena.  
 
 

Anādaro nāma saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā kammaṃ vā 
nādiyati.  
 
 

Appatikāro nāma ukkhitto anosārito.  
 
 

Akatasahāyo nāma samānasaṃvāsakā bhikkhū vuccanti sahāyā so tehi 
saddhiṃ natthi tena vuccati akatasahāyo ti.  
 
 

Tamanuvatteyyā ’ti yaṃdiṭṭhiko so hoti yaṃkhantiko yaṃruciko sāpi 
taṃdiṭṭhikā hoti taṃ khantikā taṃ rucikā.  
 
 

Sā bhikkhunī ’ti yā sā ukkhittānuvattikā bhikkhunī.  
 
 

Bhikkhunīhī ’ti aññāhi bhikkhunīhi yā passanti yā suṇanti tāhi 
vattabbā: “Eso kho ayye bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto dhammena 
vinayena satthusāsanena anādaro appatikāro akatasahāyo māyye etaṃ 
bhikkhuṃ anuvattī ”ti. Dutiyampi vattabbā ―pe― Tatiyampi vattabbā ―pe― 
Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. 
Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī saṅghamajjhampi 
ākaḍḍhitvā vattabbā: “Eso kho ayye bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto 
dhammena vinayena satthusāsanena anādaro appatikāro akatasahāyo māyye 
etaṃ bhikkhuṃ anuvattī ”ti. Dutiyampi vattabbā ―pe― Tatiyampi vattabbā 
―pe― Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti 
dukkaṭassa. Sā bhikkhunī samanubhāsitabbā.  
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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. 
 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới.  
 

Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 
 

Theo Pháp, theo Luật: theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 
 

Theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư: theo lời giáo huấn của đấng 
Chiến Thắng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 
 

Không tôn trọng nghĩa là vị không tuân theo hội chúng hoặc (không 
tuân theo) cá nhân hoặc (không tuân theo) hành sự. 
 

Không hối cải nghĩa là bị phạt án treo chưa được thu hồi. 
 

Không thể hiện tình đồng đạo nghĩa là các tỳ khưu có sự đồng cộng 
trú giống nhau được gọi là các đồng đạo. Vị ấy không có điều ấy với các vị ấy, 
vì thế được gọi là ‘không thể hiện tình đồng đạo.’  
 

Xu hướng theo vị ấy: vị ấy có quan điểm gì, có điều mong mỏi gì, có sự 
thích ý gì thì cô ni ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi ấy, có sự thích 
ý ấy. 
 

Vị tỳ khưu ni ấy: là vị tỳ khưu ni xu hướng theo vị bị phạt án treo.  
 

Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị ni 
nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, vị tỳ khưu ấy đã bị hội chúng 
hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không 
thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo 
Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ khưu ấy.” Nên được nói đến lần thứ 
nhì. ―(như trên)― Nên được nói đến lần thứ ba. ―(như trên)― Nếu (vị ni ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. 
Các vị ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu ni ấy 
nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, vị tỳ 
khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn 
trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, 
theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ 
khưu ấy.” Nên được nói đến lần thứ nhì. ―(như trên)― Nên được nói đến lần 
thứ ba. ―(như trên)― Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
(vị ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu ni ấy cần được nhắc 
nhở.  
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Evañca pana bhikkhave samanubhāsitabbā. Vyattāya bhikkhuniyā 
paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī samaggena 
saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ dhammena vinayena satthusāsanena 
anādaraṃ appatikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvattati, sā taṃ vatthuṃ 
nappaṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ 
bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.  
 
 
 
 

Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī samaggena 
saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ dhammena vinayena satthusāsanena 
anādaraṃ appatikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvattati. Sā taṃ vatthuṃ 
nappaṭinissajjati saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa 
vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā 
samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa. Yassā 
nakkhamati, sā bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 
 

Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa 
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā 
pariyosāne āpatti pārājikassa.  
 
 
 

Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  
 

 
Pārājikā hotī ’ti seyyathāpi nāma puthusilā dvedhā bhinnā 

appaṭisandhikā hoti evameva bhikkhunī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjantī, assamaṇī hoti asakyadhītā tena vuccati pārājikā hotī ”ti.  
 

 
Asaṃvāsā ’ti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā, eso 

saṃvāso nāma. So tāya saddhiṃ natthi, tena vuccati asaṃvāsā ”ti.  
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Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực:  
 
 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) xu hướng theo vị tỳ khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án 
treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình 
đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Vị ni ấy 
không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là 
lời đề nghị. 
 
 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) xu hướng theo vị tỳ khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án 
treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình 
đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Vị ni ấy 
không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) 
để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở tỳ khưu ni tên 
(như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể 
nói lên. 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ―(như trên)― 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: ―(như trên)― 
 
 

Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.”  
 
 

Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thullaccaya. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
pārājika.  
 
 

Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 
 

Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai 
không thể gắn liền lại được, tương tợ như thế vị tỳ khưu ni khi đang được 
nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu từ bỏ thì không còn là nữ Sa-môn, 
không phải là Thích nữ; vì thế được gọi là ‘vị phạm tội pārājika.’  
 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 
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Dhammakamme dhammakammasaññā nappaṭinissajjati, āpatti 
pārājikassa. Dhammakamme vematikā nappaṭinissajjati, āpatti pārājikassa. 
Dhammakamme adhammakammasaññā nappaṭinissajjati, āpatti 
pārājikassa.  
 
 

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme 
adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti asamanubhāsantiyā, paṭinissajjantiyā, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

 --ooOoo-- 
 
 
 

1. 4. CATUTTHAPĀRĀJIKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
avassutā1 avassutassa purisapuggalassa hatthagahaṇampi sādiyanti 
saṅghāṭikaṇṇagahaṇampi sādiyanti, sanniṭṭhantipi, sallapantipi saṅketampi 
gacchanti, purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyanti, channampi anupavisanti2 
kāyampi tadatthāya upasaṃharanti, etassa asaddhammassa 
patisevanatthāya.  
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā avassutassa 
purisapuggalassa hatthagahaṇampi sādiyissanti, saṅghāṭikaṇṇagahaṇampi 
sādiyissanti, santiṭṭhissantipi, sallapissantipi, saṅketampi gacchissanti, 
purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyissanti, channampi anupavisissanti, 
kāyampi tadatthāya upasaṃharissanti, etassa asaddhammassa 
patisevanatthāyā ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā 
bhikkhuniyo avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthagahaṇampi 
sādiyanti, saṅghāṭikaṇṇagahaṇampi sādiyanti, santiṭṭhantipi, sallapantipi 
saṅketampi gacchanti, purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyanti, channampi 
anupavisanti, kāyampi tadatthāya upasaṃharanti, etassa asaddhammassa 
patisevanatthāyā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe―  
  

                                                   
1 ‘avassutā’ ti padaṃ Syāmpotthake na dissate.    2 anupavissanti - Sīmu 1. 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội pārājika. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni không dứt 
bỏ thì phạm tội pārājika. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai 
Pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội pārājika.  
 
 

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, phạm tội dukkaṭa.  
 
 

Vị ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều pārājika thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

1. 4. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ TƯ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm 
dục vọng ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng 
thuận sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò chuyện, 
đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che 
khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện 
điều không tốt đẹp ấy.1  
 
 

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 nhiễm dục vọng 
lại ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng thuận 
sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò chuyện, đi đến 
nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, kề 
sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều không 
tốt đẹp ấy?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm 
dục vọng, ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng 
chung, trò chuyện, đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người 
nam, đi vào nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích 
của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)―  

                                                   
1 Theo ngài Buddhaghosa, điều không tốt đẹp là nói đến sự xúc chạm cơ thể chứ không phải 
sự thực hiện việc đôi lứa (VinA. iv, 904). 
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―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo avassutā 
avassutassa purisapuggalassa hatthagahaṇampi sādiyissanti 
saṅghāṭikaṇṇagahaṇampi sādiyissanti santiṭṭhissantipi sallapissantipi 
saṅketampi gacchissanti, purisassapi abbhāgamanaṃ sādiyissanti, 
channampi anupanavisissanti, kāyampi tadatthāya upasaṃharissanti, etassa 
asaddhammassa patisevanatthāya? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa 

hatthagahaṇaṃ vā sādiyeyya saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃ vā sādiyeyya 
santiṭṭheyya vā sallapeyya vā saṅketaṃ vā gaccheyya purisassa vā 
abbhāgamanaṃ sādiyeyya channaṃ vā anupaviseyya kāyaṃ vā 
tadatthāya upasaṃhareyya etassa asaddhammassa patisevanatthāya, 
ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā aṭṭhavatthukā ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Avassutā nāma sārattā apekkhavatī1 paṭibaddhacittā.  

 
Avassuto nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.  

 
Purisapuggalo nāma manussapuriso na yakkho na peto na 

tiracchānagato, viññū paṭibalo kāyasaṃsaggaṃ samāpajjituṃ. 

 
Hatthagahaṇaṃ vā sādiyeyyā ’ti hattho nāma kapparaṃ upādāya 

yāva agganakhā, etassa asaddhammassa patisevanatthāya ubbhakkhakaṃ 
adhojāṇumaṇḍalagahaṇaṃ2 sādiyati, āpatti thullaccayassa.  

 
Saṅghāṭikaṇṇagahaṇaṃ vā sādiyeyyā ’ti etassa asaddhammassa 

patisevanatthāya nivatthaṃ vā pārutaṃ vā gahaṇaṃ sādiyati, āpatti 
thullaccayassa.  

  
Santiṭṭheyya vā ’ti etassa asaddhammassa patisevanatthāya purisassa 

hatthapāse tiṭṭhati, āpatti thullaccayassa.  

 
Sallapeyya vā ’ti etassa asaddhammassa patisevanatthāya purisassa 

hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti thullaccayassa.  

                                                   
1 apekkhavā - PTS. 
2 adhojāṇumaṇḍalaṃ gahaṇā - Sī 1, Ma;  
  ubbhakkhaka adhojāṇu maṇḍalagahaṇaṃ - Aṭṭhakathā.  
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―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư nhiễm 
dục vọng lại ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, 
ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng (của người nam), đứng chung, trò 
chuyện, đi đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viếng thăm của người nam, đi vào 
nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc 
thực hiện điều không tốt đẹp ấy 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 nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lấy cánh tay của 
người nam nhiễm dục vọng, hoặc ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng 
(của người nam), hoặc đứng chung, hoặc trò chuyện, hoặc đi đến nơi hẹn 
hò, hoặc ưng thuận sự viếng thăm của người nam, hoặc đi vào nơi che 
khuất, hoặc kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực 
hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni này cũng là vị phạm tội pārājika, không 
được cộng trú, là người nữ liên quan tám sự việc.” 
 

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. 
 

(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 
 

(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 
 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể.  
 

Hoặc ưng thuận sự nắm lấy cánh tay: cánh tay nghĩa là tính từ cùi 
chỏ cho đến đầu móng tay. Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên và đầu gối trở 
xuống thì phạm tội thullaccaya. 
 

Hoặc ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng: Nhằm mục đích của 
việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự nắm lấy hoặc tấm 
choàng dưới hoặc tấm choàng trên thì phạm tội thullaccaya. 
 

 Hoặc đứng chung: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vị ni đứng trong tầm tay (1 mét 25) của người nam thì phạm tội 
thullaccaya. 
 

Hoặc trò chuyện: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ấy, vị ni đứng trò chuyện trong tầm tay của người nam thì phạm tội 
thullaccaya. 
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Saṅketaṃ vā gaccheyyā ’ti etassa asaddhammassa patisevanatthāya 
purisena itthannāmaṃ okāsaṃ āgacchā ’ti vuttā gacchati pade pade āpatti 
dukkaṭassa. Purisassa hatthapāsaṃ okkantamatte, āpatti thullaccayassa.  

 
Purisassa vā abbhāgamanaṃ sādiyeyyā ’ti etassa asaddhammassa 

patisevanatthāya purisassa abbhāgamanaṃ1 sādiyati, āpatti dukkaṭassa. 
Hatthapāsaṃ okkantamatte, āpatti thullaccayassa.  

 
Channaṃ vā anupaviseyyā ’ti etassa asaddhammassa 

patisevanatthāya yena kenaci paṭicchannaṃ okāsaṃ paviṭṭhamatte, āpatti 
thullaccayassa.  

 
Kāyaṃ vā tadatthāya upasaṃhareyyā ’ti etassa asaddhammassa 

patisevanatthāya purisassa hatthapāse ṭhitā kāyaṃ upasaṃharati, āpatti 
thullaccayassa.  

 
Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  

 
Pārājikā hotī ’ti seyyathāpi nāma tālo matthakacchinno abhabbo puna 

virūḷhiyā evameva bhikkhunī aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūrenti assamaṇī hoti 
asakyādhītā, tena vuccati pārājikā hotī ’ti.  

 
Asaṃvāsā ’ti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā eso 

saṃvāso nāma so tāya saddhiṃ natthi, tena vuccati asaṃvāsā ’ti.  

 
Anāpatti asañcicca asatiyā ajānantiyā asādiyantiyā ummattikāya 

khittacittāya vedanaṭṭāya ādikammikāyā ’ti.  
 

Catutthapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

 
4. Uddiṭṭhā kho ayyāyo aṭṭhapārājikā dhammā. Yesaṃ bhikkhunī 

aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjitvā na labhati bhikkhunīhi saddhiṃ 
saṃvāsaṃ yathā pure tathā pacchā pārājikā hoti asaṃvāsā. Tatthayyāyo 
pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthayyāyo2 tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

 
Pārājikakaṇḍo niṭṭhito.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 āgamanaṃ - Sī 1, Sīmu 2.             2 parisuddhetthāyyāyo - Ma. 
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Hoặc đi đến nơi hẹn hò: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ấy, (khi) được người nam nói rằng: “Hãy đi đến địa điểm tên 
(như vầy),” vị ni đi (đến nơi ấy) thì phạm tội dukkaṭa theo mỗi bước đi, khi 
đã vào ở trong tầm tay của người nam thì phạm tội thullaccaya. 
 

Hoặc ưng thuận sự viếng thăm của người nam: Nhằm mục đích 
của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni ưng thuận sự viếng thăm của 
người nam thì phạm tội dukkaṭa, khi đã vào ở trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội thullaccaya. 
 

Hoặc đi vào nơi che khuất: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ấy, khi đã vào trong chỗ được che kín bởi bất cứ vật gì thì 
phạm tội thullaccaya. 
 

Hoặc kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy: Nhằm mục đích của việc thực 
hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni đứng trong tầm tay của người nam kề sát cơ 
thể thì phạm tội thullaccaya. 
 

Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. 
 

Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn 
không thể tăng trưởng được nữa; tương tợ như thế, vị tỳ khưu ni khi làm đủ 
tám sự việc thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thế được 
gọi ‘là vị phạm tội pārājika.’  
 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 
 

Không cố ý, vị ni thất niệm, vị ni không hay biết, vị ni không ưng thuận, vị 
ni bị điên, vị ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  

Dứt điều pārājika thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

4. Bạch chư đại đức ni, tám điều pārājika[*] đã được đọc tụng xong. Vị tỳ 
khưu ni vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không có 
được sự cộng trú cùng với các tỳ khưu ni,1 trước đây như thế nào thì sau này 
là như vậy; (vị ni ấy) là vị ni phạm tội pārājika không được cộng trú. 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 Chương Pārājika. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Xem lời giải thích về việc này ở chương pārājika của tỳ khưu (TTPV tập 01, tr. 255).  




