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2. 6. CHAṬṬHASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī 
abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā, manussā bhattagge sundarīnandaṃ 
bhikkhuniṃ passitvā avassutā sundarīnandāya bhikkhuniyā aggamaggāni 
bhojanāni denti. Sundarīnandā bhikkhunī kukkuccāyantī na patigaṇhāti. 
Anantarikā bhikkhunī sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ 
ayye na patigaṇhāsī ”ti? “Avassutā ayye ”ti. “Tvaṃ panayye avassutā ”ti. 
“Nāhaṃ ayye avassutā ”ti. “Kiṃ te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto 
vā anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā. Iṅghayye yaṃ te eso purisapuggalo 
deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā 
bhuñja vā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī evaṃ vakkhati: ‘Kiṃ te ayye eso purisapuggalo 
karissati avassuto vā anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā. Iṅghayye yaṃ te 
eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā 
paṭiggahetvā khāda vā bhuñjavā ’”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave 
bhikkhunī evaṃ vadeti: ‘Kiṃ te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vā 
anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā. Iṅghayye yaṃ te eso purisapuggalo deti 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā 
bhuñja vā ’”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī evaṃ vakkhati: ‘Kiṃ te ayye eso 
purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā 
iṅghayye yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ 
tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñjavā ’”ti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
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2. 6. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ SÁU:  
 

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 là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người, sau khi nhìn thấy tỳ khưu ni 
Sundarīnandā ở trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng rồi dâng đến tỳ khưu ni 
Sundarīnandā các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ khưu ni Sundarīnandā trong 
lúc ngần ngại nên không thọ nhận. Vị tỳ khưu ni đứng kế đã nói với tỳ khưu 
ni Sundarīnandā điều này: - “Này ni sư, vì sao ni sư lại không thọ nhận?” - 
“Này ni sư, là những người nam nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, ni sư mới 
nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, tôi không nhiễm dục vọng.” - “Này ni sư, cá 
nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ 
làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn 
ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay 
thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu ni lại nói như vầy: ‘Này ni sư, cá 
nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ 
làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn 
ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay 
thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi’?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói vị tỳ khưu ni nói như vầy: ‘Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực 
loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy 
nhai hoặc ăn đi,’ 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 vị tỳ 
khưu ni lại nói như vầy: ‘Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục 
vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm 
dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc 
loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy nhai hoặc ăn 
đi’? 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:  
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“Yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya: ‘Kiṃ te ayye eso purisapuggalo 
karissati avassuto vā anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā. Iṅghayye yaṃ 
te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ 
sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā ’ti. Ayampi bhikkhunī 
paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

 
Evaṃ vadeyyā ’ti Kiṃ te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vā 

anavassuto vā yato tvaṃ anavassutā. Iṅghayye yaṃ te eso purisapuggalo deti 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā 
bhuñja vā ’ti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā vacanena ‘khādissāmi 
bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti 
thullaccayassa. Bhojanapariyosāne, āpatti saṅghādisesassa.  
 

 
Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  

 

 
Paṭhamāpattikan ’ti sahavatthajjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.  

 

 
Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  

 

 
Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  

 

 
Udakadantapoṇaṃ patigaṇhāti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā 

vacanena ‘khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  
 

 
Ekato avassute, yakkhassa vā petassa vā paṇḍakassa vā tiracchānagata-

manussaviggahassa vā hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khāda vā 
bhuñja vā ’ti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā vacanena ‘khādissāmi 
bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti 
dukkaṭassa. Bhojanapariyosāne, āpatti thullaccayassa. Udakadantapoṇaṃ 
patigaṇhāti uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Tassā vacanena ‘khādissāmi 
bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  
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“Vị tỳ khưu ni nào nói như vầy: ‘Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật 
ấy rồi hãy nhai hoặc ăn đi;’ vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa 
mới vi phạm, là tội saṅghādisesa cần được tách riêng.”  
 
 

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. 
 

Nói như vầy: Vị ni xúi giục rằng: “Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư 
không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực 
loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi hãy 
nhai hoặc ăn đi” thì phạm tội dukkaṭa. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội 
dukkaṭa. Mỗi lần (vị ni kia) nuốt xuống thì (vị ni xúi giục) phạm tội 
thullaccaya. Khi chấm dứt bữa ăn thì (vị ni xúi giục) phạm tội saṅghādisesa.  
 

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

Ngay lúc vừa mới vi phạm: vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 
 

Cần được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 
 

Tội saṅghādisesa: ―(như trên)― vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 

Vị ni xúi giục rằng: “Hãy thọ nhận nước và tăm xỉa răng” thì phạm tội 
dukkaṭa. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” 
rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội dukkaṭa.  
 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, đối với vật thực loại cứng hoặc 
loại mềm từ tay của Dạ-xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn hoặc 
loài thú đực dạng người, vị ni xúi giục rằng: “Hãy nhai hoặc ăn đi” thì phạm 
tội dukkaṭa. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần (vị ni kia) 
nuốt xuống thì (vị ni xúi giục) phạm tội dukkaṭa. Khi chấm dứt bữa ăn thì (vị 
ni xúi giục) phạm tội thullaccaya. Vị ni xúi giục rằng: “Hãy thọ nhận nước và 
tăm xỉa răng” thì phạm tội dukkaṭa. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì (vị ni xúi giục) phạm tội 
dukkaṭa.  
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Anāpatti ‘anavassuto ’ti jānantī uyyojeti, kupitā na patigaṇhātī ’ti uyyojeti, 
kulānuddayatāya na patigaṇhātī ’ti uyyojeti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 
 
 

Chaṭṭhasaṅghādiseso. 
 

--ooOoo--  
 
 
 
 
 

2. 7. SATTAMASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī 
bhikkhunīhi saddhiṃ bhaṇḍitvā kupitā anattamanā evaṃ vadeti: “Buddhaṃ 
paccakkhāmi1 dhammaṃ paccakkhāmi saṅghaṃ paccakkhāmi2 sikkhaṃ 
paccakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi 
samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ 
carissāmī ”ti.  
 
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā caṇḍakāḷī2 kupitā anattamanā evaṃ vakkhati: 
‘Buddhaṃ paccakkhāmi2 dhammaṃ paccakkhāmi saṅghaṃ paccakkhāmi 
sikkhaṃ paccakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro 
santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike 
brahmacariyaṃ carissāmī ’”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave caṇḍakāḷī 
bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeti: ‘Buddhaṃ paccakkhāmi ―pe― 
kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi samaṇiyo 
lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī 
’”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave caṇḍakāḷī bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vakkhati: 
‘Buddhaṃ paccakkhāmi dhammaṃ paccakkhāmi saṅghaṃ paccakkhāmi 
sikkhaṃ paccakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro 
santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike 
brahmacariyaṃ carissāmī ’ti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

                                                   
1 paccācikkhāmi - bahusu.           2 caṇḍakāḷī bhikkhunī - PTS, Sīmu 1, Sīmu 2. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni         Điều saṅghādisesa 07 

 63

Vị ni trong khi biết rằng: ‘Là người nam không nhiễm dục vọng’ rồi xúi 
giục, vị ni (nghĩ rằng): ‘Cô ta (sẽ) nổi giận và không thọ nhận’ rồi xúi giục, vị 
ni (nghĩ rằng): ‘Cô ta (sẽ) không thọ nhận vì lòng thương hại đến gia đình’ rồi 
xúi giục, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 
 

Điều saṅghādisesa thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

2. 7. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ BẢY:  
 

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 Caṇḍakāḷī sau khi gây gỗ 
với các tỳ khưu ni đã nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: - “Tôi lìa bỏ đức Phật, 
tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn 
khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh 
trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn 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 Caṇḍakāḷī khi nổi giận, bất bình lại nói 
như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi 
lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy’?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī khi nổi giận, 
bất bình rồi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, ―(như trên)― Các nữ Sa-môn 
Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong 
sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy,’ 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 Caṇḍakāḷī khi nổi giận, bất bình lại nói như vầy: ‘Tôi 
lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học 
tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những 
nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành 
Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy’? 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:  
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“Yā pana bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeyya: ‘Buddhaṃ 
paccakkhāmi dhammaṃ paccakkhāmi saṅghaṃ paccakkhāmi sikkhaṃ 
paccakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi 
samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike 
brahmacariyaṃ carissāmī ’ti. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa 
vacanīyā: “Māyye kupitā anattamanā evaṃ avaca: ‘Buddhaṃ 
paccakkhāmi dhammaṃ paccakkhāmi saṅghaṃ paccakkhāmi sikkhaṃ 
paccakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi 
samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike 
brahmacariyaṃ carissāmī ’ti. Abhiramayye svākkhāto dhammo cara 
brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ”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 bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā 
nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
 
 
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 
 

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

Kupitā anattamanā ’ti anabhiraddhā āhatacittā khilajātā.  
 
 
 
 
 

Evaṃ vadeyyā ’ti ‘Buddhaṃ paccakkhāmi dhammaṃ paccakkhāmi 
saṅghaṃ paccakkhāmi sikkhaṃ pakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā 
samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā 
sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī ’ti.  
 
 
 
 
 

4. Sā bhikkhunī ’ti yā sā evaṃ vādinī bhikkhunī.  
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“Vị tỳ khưu ni nào nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức 
Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ 
Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-
môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.’ Vị tỳ khưu ni ấy nên được 
nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Này ni sư, khi nổi giận, bất bình chớ nói 
như vầy: Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi 
lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy. Này 
ni sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.’ Và khi được nói như vậy 
bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, vị tỳ khưu ni 
ấy nên được các tỳ khưu ni 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 tỳ khưu ni này cũng phạm tội (khi được nhắc 
nhở) đến lần thứ ba, là tội saṅghādisesa cần được tách riêng.”  
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 
 
 
 
 

Nói như vầy: “Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội 
Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn 
hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn 
ấy.” 
 
 
 
 

4. Vị tỳ khưu ni ấy: vị tỳ khưu ni nào nói như thế ấy. 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo         Sattamasaṅghādiseso 

 

 

66

4. Bhikkhunīhī ’ti aññāhi bhikkhunīhi yā passanti yā suṇanti tāhi 
vattabbā: “Māyye kupitā anattamanā evaṃ avaca: ‘Buddhaṃ paccakkhāmi 
dhammaṃ paccakkhāmi saṅghaṃ paccakkhāmi sikkhaṃ paccakkhāmi 
kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi samaṇiyo 
lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī 
’ti. Abhiramayye svākkhāto dhammo cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa 
antakiriyāyā ”ti. Dutiyampi vattabbā ―pe― Tatiyampi vattabbā ―pe― Sace 
paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā 
na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī saṅghamajjhimpi ākaḍḍhitvā 
vattabbā: “Māyye kupitā anattamanā evaṃ avaca: ‘Buddhaṃ paccakkhāmi 
dhammaṃ paccakkhāmi saṅghaṃ paccakkhāmi sikkhaṃ paccakkhāmi 
kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi samaṇiyo 
lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī 
’ti. Abhiramayye svākkhāto dhammo cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa 
antakiriyāyā ”ti. Dutiyampi vattabbā ―pe― Tatiyampi vattabbā ―pe― Sace 
paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sā 
bhikkhunī samanubhāsitabbā. Evañca pana bhikkhave samanubhāsitabbā. 
Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kupitā 

anattamanā evaṃ vadeti: ‘Buddhaṃ paccakkhāmi dhammaṃ paccakkhāmi 
saṅghaṃ paccakkhāmi sikkhaṃ paccakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā 
samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā 
sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī ’ti. Sā taṃ vatthuṃ 
nappaṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ 
bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.  
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4. 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, khi nổi giận, bất bình chớ 
nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, 
tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.’ Này ni 
sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” 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, khi nổi giận, 
bất bình chớ nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ 
Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-
môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa 
thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ 
Sa-môn ấy.’ Này ni sư, hãy hoan hỷ, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy 
thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau.” 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. Vị tỳ khưu ni ấy cần được nhắc nhở. 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 

tên (như vầy) khi nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, 
tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn 
khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.’ 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. 
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6. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ inthannāmā bhikkhunī kupitā 
anattamānā evaṃ vadeti: ‘Buddhaṃ paccakkhāmi dhammaṃ paccakkhāmi 
saṅghaṃ paccakkhāmi sikkhaṃ paccakkhāmi kinnumāva samaṇiyo yā 
samaṇiyo sakyadhītaro santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā 
sikkhākāmā tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī ’ti. 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 itthannamā bhikkhunī 
tassa vatthussa paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

7. Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā-
pariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantiyā ñattiyā 
dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.  
 

8. Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  
 

Yāvatatiyakan ’ti yāva tatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjati na 
sahavatthajjhācārā.  
 

Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  
 

Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso’ ti.  
 
 

Dhammakamme dhammakammasaññā nappaṭinissajjati, āpatti 
saṅghādisesassa. Dhammakamme vematikā nappaṭinissajjati, āpatti 
saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññā nappaṭinissajjati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhamma-
kamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhamma-
kammasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

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

Sattamasaṅghādiseso.  
 

--ooOoo-- 
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6. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) khi nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, 
tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn 
khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm 
hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy.’ 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.” 
 
 

7. 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 
saṅghādisesa. Đối với vị ni vi phạm tội saṅghādisesa thì tội dukkaṭa do lời 
đề nghị và các tội thullaccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực.  
 

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

(Khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 
 

Cần được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 
 

Tội saṅghādisesa: ―(như trên)― vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 
 

Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni không 
dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

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.”  
 

Điều saṅghādisesa thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
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2. 8. AṬṬHAMASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena Caṇḍakāḷī bhikkhunī 
kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeti: 
“Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo dosagāminiyo ca bhikkhuniyo 
mohagāminiyo ca bhikkhuniyo bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ”ti.  
 
 
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā caṇḍakāḷī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā 
anattamanā evaṃ vakkhati: ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo ―pe― 
bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave 
caṇḍakāḷī bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā 
evaṃ vadeti: ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo ―pe― bhayagāminiyo ca 
bhikkhuniyo ’”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave caṇḍakāḷī bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe 
paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vakkhati: ‘Chandagāminiyo ca 
bhikkhuniyo ―pe― bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’ti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā 
anattamanā evaṃ vadeyya: ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo 
dosagāminiyo ca bhikkhuniyo mohagāminiyo ca bhikkhuniyo 
bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa 
vacanīyā: ‘Māyye kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā 
evaṃ avaca: ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo dosagāminiyo ca 
bhikkhuniyo mohagāminiyo ca bhikkhuniyo bhayagāminiyo ca 
bhikkhuniyo ti. Ayyā kho chandāpi gaccheyya dosāpi gaccheyya mohāpi 
gaccheyya bhayāpi gaccheyyā ’ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi 
vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ 
samanubhāsitabbā tassa1 paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce 
samanubhāsiyamānā taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
paṭinissajjeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā 
nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
  

                                                   
1 tassa vatthussa - Sīmu 2. 
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2. 8. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ TÁM:  
 

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 Caṇḍakāḷī bị xử thua 
trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: - “Các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.”  
 
 
 
 
 
 

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 Caṇḍakāḷī bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự 
thiên vị vì thương, ―(như trên)― các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi’?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī bị xử thua 
trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì thương, ―(như trên)― các tỳ khưu ni có sự thiên vị 
vì sợ hãi,’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 
Caṇḍakāḷī bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất bình rồi 
nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, ―(như trên)― các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi’? 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 bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi 
giận, bất bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các 
tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ Vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ 
khưu ni như sau: ‘Này ni sư, khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó 
rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như vầy: Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì 
thương, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì 
si mê, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính ni sư mới thiên vị vì 
thương, mới thiên vị vì ghét, mới thiên vị vì si mê, mới thiên vị vì sợ hãi.’ Và 
khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y 
như thế, vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu ni 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 tỳ khưu ni này cũng phạm tội 
(khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba, là tội saṅghādisesa cần được tách 
riêng.”  
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3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Kismiñcideva adhikaraṇe ’ti adhikaraṇaṃ nāma cattāri 
adhikaraṇāni: vivādādhikaraṇaṃ anuvādādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇaṃ 
kiccādhikaraṇaṃ.  
 
 

Paccākatā nāma parājitā vuccati.  
 
 

Kupitā anattamanā ’ti anabhiraddhā āhatacittā khilajātā.  
 
 

Evaṃ vadeyyā ’ti ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo dosagāminiyo ca 
bhikkhuniyo mohagāminiyo ca bhikkhuniyo bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo 
’ti.  
 
 

Sā bhikkhunī ’ti yā sā evaṃ vādinī bhikkhunī.  
 
 

Bhikkhunīhī ’ti aññāhi bhikkhunīhi. Yā passanti yā suṇanti tāhi 
vattabbā: “Māyye kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā 
evaṃ avaca: ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo ―pe― bhayagāminiyo ca 
bhikkhuniyo ’ti. Ayyā kho chandāpi gaccheyya dosāpi gaccheyya mohāpi 
gaccheyya bhayāpi gaccheyyā ”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: “Māyye kismiñcideva adhikaraṇe 
paccākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca: ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo 
―pe― bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. Ayyā kho chandāpi gaccheyya 
―pe― bhayāpi gaccheyyā ”ti. Dutiyampi vattabbā ―pe― Tatiyampi vattabbā 
―pe― Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti 
dukkaṭassa. Sā bhikkhunī samanubhāsitabbā. Evañca pana bhikkhave 
samanubhāsitabbā. Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kismiñcideva 
adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeti: ‘Chandagāminiyo ca 
bhikkhuniyo ―pe― bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. Sā taṃ vatthuṃ 
nappaṭinissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ 
bhikkhuniṃ samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.  
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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. 
 

Trong cuộc tranh tụng nào đó: Tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh 
tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. 
 

Bị xử thua nghĩa là bị thất bại được đề cập đến.  
 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 
 

Nói như vầy: “Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ khưu ni có 
sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ khưu ni có sự 
thiên vị vì sợ hãi.” 
 

Vị tỳ khưu ni ấy: là vị tỳ khưu ni nói như thế ấy. 
 

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, khi bị xử thua trong cuộc 
tranh tụng nào đó rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni 
có sự thiên vị vì thương, ―(như trên)― các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ 
Chính ni sư mới thiên vị vì thương, mới thiên vị vì ghét, mới thiên vị vì si mê, 
mới thiên vị vì sợ hãi.” 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, khi bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó rồi nổi giận, bất bình chớ nên nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự 
thiên vị vì thương, ―(như trên)― các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ 
Chính ni sư mới thiên vị vì thương, ―(như trên)― mới thiên vị vì sợ hãi.” 
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. Vị tỳ khưu ni ấy cần được nhắc nhở. 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. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất 
bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, ―(như 
trên)― các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ 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. 
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Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī kismiñcideva 
adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeti: ‘Chandagāminiyo ca 
bhikkhuniyo ―pe― bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’ti. 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 saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantiyā ñattiyā 
dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭipassambhanti.  
 
 

Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  
 
 

Yāvatatiyakan ’ti yāva tatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjati na 
sahavatthajjhācārā.  
 
 

Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  
 
 

Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso’ ti.  
 
 

Dhammakamme dhammakammasaññā nappaṭinissajjati, āpatti saṅghādi 
sesassa. Dhammakamme vematikā nappaṭinissajjati, āpatti saṅghādisesassa. 
Dhammakamme adhammakammasaññā nappaṭinissajjati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 
 

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

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

Aṭṭhamasaṅghādiseso.  
 

--ooOoo-- 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, bất 
bình rồi nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, ―(như 
trên)― các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ 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 
saṅghādisesa. Đối với vị ni vi phạm tội saṅghādisesa, thì tội dukkaṭa do lời 
đề nghị và các tội thullaccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực.  
 
 

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

(Khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba: vị ni vi phạm tội do sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 
 
 

Cần được tách riêng: bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 
 
 

Tội saṅghādisesa: ―(như trên)― vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 
 

Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni không 
dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

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.”  
 

Điều saṅghādisesa thứ tám. 
 

--ooOoo-- 




