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2. 9. NAVAMASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandāya 
bhikkhuniyā antevāsikā bhikkhuniyo1 saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā 
pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā 
vajjapaṭicchādikā.2  
 
 
 
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharissanti pāpācārā pāpasaddā 
pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharanti 
pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā 
vajjapaṭivacchādikā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā viharissanti 
pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā 
vajjapaṭicchādikā? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 
 
 

“Bhikkhuniyo paneva saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā 
pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā, 
tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi evamassu vacanīyā: ‘Bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā 
viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunī saṅghassa vihesikā 
aññamaññissā vajjapaṭicchādikā viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ 
saṅgho vaṇṇetī ’ti. Evañca tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi vuccamānā tatheva 
paggaṇheyyuṃ, tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ 
samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāva tatiyañce 
samanubhāsiyamānā taṃ paṭinissajjeyyuṃ, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
paṭinissajjeyyuṃ imāpi bhikkhuniyo yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā 
nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  

                                                   
1 antevāsibhikkhuniyo - PTS.     2 vajjappaṭicchādikā - Ma. 
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2. 9. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ CHÍN:  
 

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 học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandā sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn 
xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng 
tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau.  
 
 
 
 
 
 
 

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 lại sống thân cận (với thế 
tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che 
giấu tội lẫn nhau?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và 
là những người che giấu tội lẫn nhau, 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 sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu 
xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau 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:  
 
 
 
 
 
 

“Hơn nữa, các tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu 
xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. 
Các tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Các sư tỷ sống 
thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi 
mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là 
những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ Và khi được nói như vậy bởi 
các tỳ khưu ni mà các tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, các 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 các 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. Bhikkhuniyo panevā ’ti upasampannāyo vuccanti.  

 
Saṃsaṭṭhā viharantī ’ti saṃsaṭṭhā nāma ananulomikena kāyika-

vācasikena saṃsaṭṭhā viharanti.  

 
Pāpācārā ’ti pāpakena ācārena samannāgatā.  

 
Pāpasaddā ’ti pāpakena kittisaddena abbhuggatā.  

 
Pāpasilokā ’ti pāpakena micchājīvena jīvikaṃ1 kappenti.  

 
Bhikkhunīsaṅghassa vihesikā ’ti aññamaññissā kamme kayiramāne2 

paṭikkosanti.  

 
Aññamaññissā vajjapaṭicchādikā ’ti aññamaññissā3 vajjaṃ 

paṭicchādenti.  

 
4. Tā bhikkhuniyo ’ti yā tā saṃsaṭṭhā bhikkhuniyo.  

 
Bhikkhunīhī ’ti aññāhi bhikkhunīhi. Yā passanti yā suṇanti tāhi 

vattabbā, bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā 
bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā viviccathayye 
vivekaññeva bhaganīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ”ti. Dutiyampi vattabbā bhaginiyo 
―pe― Tatiyampi vattabbā ―pe― Sace paṭinissajjanti iccetaṃ kusalaṃ, no ce 
paṭinissajjanti, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Tā 
bhikkhuniyo saṅghamajjhampi ākaḍḍhatvā vattabbā, bhaginiyo kho 
Saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa 
vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā viviccathayye vivekaññeva 
bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ”ti. Dutiyampi vattabbā ―pe― Tatiyampi 
vattabbā ―pe― Sace paṭinissajjanti iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭinissajjanti, 
āpatti dukkaṭassa. Tā bhikkhuniyo samanubhāsitabbā. Evañca pana 
bhikkhave samanubhāsitabbā. Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho 
ñāpetabbo:  
 
 

5. Suṇātu me ayye saṅgho. Itthannāmā ca itthannāmā ca bhikkhuniyo 
saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa 
vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā tā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjanti. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmañca itthannāmañca 
bhikkhuniyo samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.  
  

                                                   
1 jīvitaṃ - Ma.   2 karīyamāne - Ma; kariyamāne - PTS.         3 aññamaññaṃ - Ma. 
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3. Hơn nữa, các tỳ khưu ni: là các người nữ đã tu lên bậc trên được đề 
cập đến. 
 

Sống thân cận (với thế tục): sống thân cận bằng (hành động thuộc về) 
thân và khẩu không đúng đắn. 
 

Có hạnh kiểm xấu xa: được hội đủ sở hành xấu xa. 
 

Có tiếng đồn xấu xa: được lan rộng bởi lời đồn đãi về tiếng tăm xấu xa. 
 

Có sự nuôi mạng xấu xa: các vị duy trì sự sống bằng việc nuôi mạng 
sai trái xấu xa. 
 

Là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni: các vị 
phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện cho từng vị. 
 

Là những người che giấu tội lẫn nhau: các vị là những người che 
giấu tội qua lại cho nhau. 
 

4. Các tỳ khưu ni ấy: là các vị tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục). 
 

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: “Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có 
hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội 
lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời 
của các sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. ―(như trên)― Nên được nói 
đến lần thứ ba. ―(như trên)― Nếu (các 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. Các tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa hội 
chúng rồi nên được nói rằng: “Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh 
kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. 
Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư 
tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. ―(như trên)― Nên được nói đến lần thứ 
ba. ―(như trên)― Nếu (các vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. Các 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. Các tỳ khưu ni 
tên (như vầy) và tên (như vầy) sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm 
xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn 
nhau. Các vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở các tỳ khưu ni tên (như vầy) và tên 
(như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. 
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6. Suṇātu me ayye saṅgho. Itthannāmā ca itthannāmā ca bhikkhuniyo 
saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokaṃ bhikkhunīsaṅghassa 
vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā, tā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjanti. 
Saṅgho itthannāmañca itthannāmañca bhikkhuniyo samanubhāsati tassa 
vatthussa paṭinissaggāya. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya ca 
itthannāmāya ca bhikkhunīnaṃ samanubhāsanā tassa vatthussa 
paṭinissaggāya, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, sā bhāseyya. Dutiyampi 
etamatthaṃ vadāmi ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi ―pe― 
Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā ca itthannāmā ca bhikkhuniyo tassa 
vatthussa paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  

 
7. Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā-

pariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantinaṃ ñattiyā 
dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti. Dve tisso 
ekato samanubhāsitabbā, tatuttariṃ1 na samanubhāsitabbā.  

 
8. Imāpi bhikkhuniyo ’ti purimāyo upādāya vuccanti.  

 
Yāvatatiyakan ’ti yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjanti, na 

sahavatthajjhācārā.  

 
Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  

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

 
Dhammakamme dhammakammasaññā nappaṭinissajjanti, āpatti 

saṅghādisesassa. Dhammakamme vematikā nappaṭinissajjanti, āpatti 
saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññā 
nappaṭinissajjanti, āpatti saṅghādisesassa.  

 
Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. 

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

 
Anāpatti asamanubhāsantīnaṃ paṭinissajjantīnaṃ ummattikānaṃ 

khittacittānaṃ, vedanaṭṭānaṃ,2 ādikammikānan ”ti.  
 

Navamasaṅghādiseso. 
 

--ooOoo--  

                                                   
1 tatuttari - Ma, PTS; taduttari - Syā.    
2 ‘khittacittānaṃ vedanaṭṭānaṃ’ ti Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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6. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu ni 
tên (như vầy) và tên (như vầy) sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm 
xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn 
nhau. Các vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở các tỳ 
khưu ni tên (như vầy) và tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni 
nào đồng ý việc nhắc nhở các tỳ khưu ni tên (như vầy) và 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)― Các tỳ khưu ni tên (như vầy) và 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. 
Hai ba vị ni nên được nhắc nhở chung (một lượt), không nên nhắc nhở nhiều 
hơn số lượng ấy.  
 

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

(Khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba: các 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, các vị ni không dứt 
bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, các vị ni 
không dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai Pháp, các 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.  
 

Các vị ni chưa được nhắc nhở, các vị ni dứt bỏ, các vị ni bị điên, các vị ni 
có tâm bị rối loạn, các vị ni bị thọ khổ hành hạ, các vị ni vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.”  
 

Điều saṅghādisesa thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
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2. 10. DASAMASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
saṅghena1 samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti: “Saṃsaṭṭhāva ayye 
tumhe viharatha mā tumhe nānā viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo 
evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā 
vajjapaṭicchādikā tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva2 saṅgho uññāya 
paribhavena akkhantiyā vebhassā3 dubbalyā evamāha. Bhaginiyo kho 
saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa 
vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā viviccathayye vivekaññeva 
bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā4 saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo 
evaṃ vakkhati: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha mā tumhe nānā 
viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā ―pe― 
viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’”ti? Atha kho tā 
bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma thullanandā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā 
bhikkhuniyo evaṃ vakkhati: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha mā tumhe 
nānā viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā ―pe― 
viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’”ti? Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti: 
‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha mā tumhe nānā viharittha santi saṅghe 
aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā ―pe― viviccathayye vivekaññeva 
bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’”ti?  
  

                                                   
1 bhikkhunīsaṅghena - Sīmu 2.     3 vebhassiyā - Ma, PTS. 
2 tuyhaññeva - Sī 1; tumheyeva - Syā.   4 thullanandā bhikkhunī - Ma. 
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2. 10. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ MƯỜI:  
 

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 bị hội chúng 
nhắc nhở nên nói với các tỳ khưu ni như vầy: - “Này các ni sư, các vị hãy sống 
thân cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ 
khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng 
như vậy, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những 
người che giấu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. 
Nhưng với chính các cô, hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem 
thường, không lòng nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất yếu nhược 
như vầy: ‘Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng 
đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội 
chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy 
tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’”  
 
 
 
 
 
 

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 khi được hội chúng nhắc 
nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân 
cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni 
khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, ―(như trên)― Này các ni 
sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ?’” Sau 
đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu phàn 
nàn phê phán chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni Thullanandā khi được hội 
chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những 
tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, ―(như trên)― 
Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư 
tỷ?’” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 
 
 

 
 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Thullanandā bị hội chúng nhắc nhở nên nói với các tỳ khưu ni như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có 
tiếng đồn như vậy, ―(như trên)― Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng 
khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ,’ có đúng không vậy?”  
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“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave thullanandā bhikkhunī saṅghena samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo 
evaṃ vakkhati: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha mā tumhe nānā 
viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā ―pe― 
viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’”ti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe 
viharatha mā tumhe nānā viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo 
evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā 
aññamaññissā vajjapaṭicchādikā tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva 
saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassā1 dubbalyā evamāha: 
‘Bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā 
bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā 
viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: ‘Māyye evaṃ avaca. 
Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha, mā tumhe nānā viharittha, santi 
saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā 
bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā tā saṅgho 
na kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā 
vebhassā1 dubbalyā evamāha: Bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti 
pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā 
aññamaññissā vajjapaṭicchādikā, viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ 
saṅgho vaṇṇetī ’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.  

                                                   
1 vebhassiyā - Ma, PTS. 
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- “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 khi được hội 
chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. ―(như trên)― Này các ni sư, hãy 
tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ’? 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 nói như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân 
cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu 
ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như 
vậy, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những 
người che giấu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều 
gì. Nhưng với chính các cô, hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự 
xem thường, không lòng nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất yếu 
nhược như vầy: Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, 
có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn 
cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các 
ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’  
 
 
 
 
 

Vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Này ni sư, 
chớ nói như vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có 
sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh 
kiểm như vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu 
tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng với 
chính các cô, hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, 
không lòng nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất yếu nhược như 
vầy: Các sư tỷ sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng 
đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội 
chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, 
hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ 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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4. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 

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

 
 
 

 
Evaṃ vadeyya: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha mā tumhe nānā 

viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃ saddā evaṃsilokā 
bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā, tā saṅgho na 
kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāyā ’ti avaññāya. Paribhavenā ’ti 
paribhavyatāya.1 Akkhantiyā ’ti kopena. Vebhassā ’ti vibhassikatāya.2 
Dubbalyā ’ti apakkhatāya.3 Evamāha: ‘Bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti 
pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā 
vajjapaṭicchādikā viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’ti.  
 
 
 

 
Sā bhikkhunī ’ti yā sā evaṃ vādinī bhikkhunī.  

 
 
 

 
Bhikkhunīhī ’ti aññāhi bhikkhunīhi, yā passanti yā suṇanti tāhi 

vattabbā: “Māyye evaṃ avaca: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha mā tumhe 
nānā viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo ―pe― viviccathayye 
vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ”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 evaṃ avaca 
saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha mā tumhe nānā viharittha santi saṅghe 
aññāpi bhikkhuniyo ―pe― viviccathayye vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho 
vaṇṇetī ”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:  

                                                   
1 pāribhabyatā - Ma, Syā, PTS.    
2 vibhassīkatā - Ma, Syā; vibhassikatā - PTS.             3 apakkhatā - Ma, Syā, PTS.  
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4. 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: “Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống 

cách khác. Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như 
vậy, có tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau; hội 
chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, hội 
chúng với sự không tôn trọng: với sự khinh khi. Với sự xem thường: 
với sự chê bai. Không lòng nhẫn nại: với sự nóng giận. Theo lối nói tầm 
phào: việc nói tầm phào đã được thực hiện. Có tính chất yếu nhược: có 
tính chất không phe nhóm. Đã nói như vầy: “Các sư tỷ sống thân cận (với 
thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che 
giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự 
tách rời của các sư tỷ.” 
 
 

 
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, chớ nói như vầy: ‘Này các ni 
sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng 
cũng có những tỳ khưu ni khác ―(như trên)― Này các ni sư, hãy tự tách rời 
ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’” 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. Tỳ khưu ni ấy nên 
được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, chớ nói như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác ―(như trên)― Này các ni sư, 
hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’” 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. 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:  
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5. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṅghena 
samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe 
viharatha mā tumhe nānā viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo 
evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā 
vajjapaṭicchādikā tā saṅgho na kiñci āha. Tumbhaññeva saṅgho uññāya 
paribhavena akkhantiyā vebhassā dubbalyā evamāha: ‘Bhaginiyo kho 
saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā bhikkhunīsaṅghassa 
vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā viviccathayye vivekaññeva 
bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’ti. Sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāseyya 
tassā vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṅghena 
samanubhaṭṭhā bhikkhuniyo evaṃ vadeti: ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe 
viharatha mā tumhe nānā viharittha santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo 
evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā bhikkhunīsaṅghassa vihesikā aññamaññissā 
vajjapaṭicchādākā tā saṅgho na kiñci āha. Tumhaññeva saṅgho uññāya 
paribhavena akkhantiyā vebhassā dubbalyā evamāha: ‘Bhaginiyo kho 
saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpisilokā bhikkhunīsaṅghassa 
vihesikā aññamaññissā vajjapaṭicchādikā viviccathayye vivekaññeva 
bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī ’ti. Sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati. Saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. 
Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā samanubhāsanā tassa 
vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa. Yassa 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā-
pariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantiyā, ñattiyā 
dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.  
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5. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) khi được hội chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có 
tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau; 
hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, 
hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, không lòng 
nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất yếu nhược như vầy: ‘Các sư tỷ 
sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, 
và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ 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. 
 
 
 
 
 

6. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) khi được hội chúng nhắc nhở lại nói với các tỳ khưu ni như 
vầy: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những tỳ khưu ni khác có hạnh kiểm như vậy, có 
tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, và là những người che giấu tội lẫn nhau; 
hội chúng đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, 
hội chúng đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, không lòng 
nhẫn nại, theo lối nói tầm phào, có tính chất yếu nhược như vầy: Các sư tỷ 
sống thân cận (với thế tục), có hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu ni, 
và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các ni sư, hãy tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các sư tỷ.’ 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.  
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8. Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  
 

Yāvatatiyakan ’ti yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya āpajjati na 
sahavatthajjhācārā.  
 

Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  
 

Saṅghādiseso ’ti saṅghova tassā āpattiyā mānattaṃ deti mūlāya 
paṭikassati abbheti na sambahulā na ekā bhikkhunī tena vuccati saṅghādiso 
’ti. Tassa ceva āpattinikāyassa nāmakammaṃ adhivacanaṃ, 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 adhammakamma-
saññā, āpatti dukkaṭassa.  
 

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

Dasamasaṅghādisesaṃ. 
--ooOoo-- 

 
9. Uddiṭṭhā kho ayyāyo sattarasasaṅghādisesā dhammā nava 

paṭhamāpattikā aṭṭha yāvatatiyakā, yesaṃ bhikkhunī aññataraṃ vā 
aññataraṃ vā āpajjati tāya1 bhikkhuniyā ubhato saṅghe pakkhamānattaṃ 
caritabbaṃ. Ciṇṇamānattā bhikkhunī2 yattha siyā vīsatigaṇo bhikkhunī-
saṅgho tattha sā bhikkhunī abbhetabbā. Ekāyapi ce ūno vīsatigaṇo3 
bhikkhunīsaṅgho taṃ bhikkhuniṃ abbheyya sā ca bhikkhunī anabbhitā tā ca 
bhikkhuniyo gārayhā ayaṃ tattha sāmīci. Tattha ayyāyo pucchāmi kaccittha 
parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? Tatiyampi 
pucchāmi kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthayyāyo, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

--ooOoo-- 
 

TESAṂ UDDĀNAṂ  
 
 Ussayaṃ cori gāmantaṃ ukkhittaṃ khādanena ca,  
 kinte kupitā kismiñci saṃsaṭṭhuññāya te dasā ”ti.4  
 

Sattarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 tā - Sī 1, Sīmu 1.   2 ciṇṇāmānattāya bhikkhuniyā - Syā, Sī 1, Sīmu 1, Sīmu 2. 
3 ūnavīsatigaṇo - PTS.               4 saṃsaṭṭhā ñāyate dasā ti - Sīmu 1. 
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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: Chỉ có hội chúng–không phải một số vị, không phải 
một cá nhân–ban cho hành phạt mānatta của tội ấy, cho thực hành lại từ 
đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’ Là việc định danh, tức 
là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; 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 mười. 
--ooOoo-- 

 
9. Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều saṅghādisesa[*] đã được đọc tụng 

xong, chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, tám điều (khi được 
nhắc nhở) đến lần thứ ba. Vị tỳ khưu ni vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc 
về các điều này thì vị tỳ khưu ni ấy nên thực hành nửa tháng mānatta nơi có 
cả hai hội chúng. Vị tỳ khưu ni có hành phạt mānatta đã được hoàn tất thì vị 
tỳ khưu ni ấy nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu ni nhóm hai 
mươi vị. Nếu hội chúng tỳ khưu ni nhóm hai mươi vị chỉ thiếu đi một mà giải 
tội cho vị tỳ khưu ni ấy thì vị tỳ khưu ni ấy chưa được giải tội và các tỳ khưu 
ni ấy bị khiển trách. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy. 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. 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC CÁC ĐIỀU NÀY:  
 

Việc kiện tụng, nữ đạo tặc, trong làng, bị án treo, và bởi việc nhai, việc gì 
với ni sư, bị nổi giận, ở sự việc nào đó, (sống) thân cận, và với sự khinh khi; 
các điều ấy là mười.  

Dứt Mười Bảy Pháp. 
 

--ooOoo-- 




