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4. 7. GABBHINĪVAGGO 
 

4. 7. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gabbhiniṃ 
vuṭṭhāpenti. Sā piṇḍāya carati.1 Manussā evamāhaṃsu: “Detha ayyāya 
bhikkhaṃ garubhārā2 ayyā ”ti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo gabhiniṃ vuṭṭhāpessantī ”ti? Assosuṃ kho 
bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantīnaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpessantī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpentī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī gabbhiniṃ vuṭṭhāpeyya pācittiyan ”ti.  

 
2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Gabbhinī nāma āpannasattā vuccati.  

 
Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  

 
3. ‘Vuṭṭhāpessāmī ’ti gaṇaṃ vā ācāriniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā 

pariyesati sīmaṃ vā sammantati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi 
kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti 
pācittiyassa, gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.3  

 
4. Gabbhiniyā gabbhinīsaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.4 Gabbhiniyā 

vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Gabbhiniyā agabbhinīsaññā 
vuṭṭhāpeti, anāpatti.  

 
5. Agabbhiniyā gabbhinīsaññā, āpatti dukkaṭassa. Agabbhininiyā 

vematikā, āpatti dukkaṭassa. Agababhiniyā agabbhinī saññā, anāpatti.  
 

                                                   
1 tā piṇḍāya caranti - Sīmu 1, Sīmu 2.   3 pācittiyassa - Sīmu 1, Sīmu 2. 
2 garugabbhā - Syā.     4 dukkaṭassa - Sīmu 1, Sīmu 2. 
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4. 7. PHẨM SẢN PHỤ:  
 

4. 7. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ 
mang thai. Cô ấy đi khất thực. Dân chúng đã nói như vầy: - “Hãy bố thí đồ 
khất thực cho ni sư. Ni sư mang bào thai nặng nề!” Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ mang thai?” 
Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ mang thai?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ 
mang thai, 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 tiếp độ người nữ mang thai 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 tiếp độ người nữ mang thai thì phạm tội pācittiya.”  
 

2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Người nữ mang thai nghĩa là có sanh mạng đã thành tựu được đề cập 
đến. 
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

3. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc 
vị ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni 
sư tế độ phạm tội pācittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm 
tội dukkaṭa.  
 

4. Người nữ mang thai, nhận biết là người nữ mang thai, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pācittiya. Người nữ mang thai, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội dukkaṭa. Người nữ mang thai, (lầm) tưởng là người nữ không mang 
thai, vị ni tiếp độ thì vô tội.  
 

5. Người nữ không mang thai, (lầm) tưởng là người nữ mang thai, phạm 
tội dukkaṭa. Người nữ không mang thai, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Người nữ không mang thai, nhận biết là người nữ không mang thai thì vô tội.  
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6. Anāpatti gabbhiniṃ agabbhinīsaññā vuṭṭhāpeti, agabbhiniṃ 
agabbhinīsaññā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 7. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo pāyantīṃ 
vuṭṭhāpenti. Sā piṇḍāya carati.1 Manussā evamāhaṃsu: “Detha ayyāya 
bhikkhaṃ sadutiyikā2 ayyā ”ti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpessantī ”ti? Assosuṃ kho 
bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. 
Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpessantī ”ti. ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo 
pāyantiṃ vuṭṭhāpessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī pāyantiṃ vuṭṭhāpeyya pācittiyan ”ti.  

 
2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Pāyantī nāma mātā vā hoti3 dhātī vā.4  

 
Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  

 
‘Vuṭṭhāpessāmī ’ti gaṇaṃ vā ācāriniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati 

sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi 
kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne ujjhāyāya āpatti pācittiyassa, 
gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.  

 
Pāyantiyā pāyantīsaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Pāyantiyā 

vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Pāyantiyā apāyantīsaññā vuṭṭhāpeti, 
anāpatti.  
 
                                                   
1 tā piṇḍāya caranti - Sīmu 1, Sīmu 2.     3 mātā vā hotu - katthaci.  
2 sadutiyā - Syā.       4 dhāti vā - Ma. 
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6. Vị ni tiếp độ người nữ mang thai (lầm) tưởng là không mang thai, vị ni 
tiếp độ người nữ không mang thai (khi) nhận biết là không mang thai, vị ni 
bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 7. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ còn cho con bú. Cô ấy đi khất thực. Dân chúng đã nói như vầy: - 
“Hãy bố thí đồ khất thực cho ni sư. Ni sư còn có người thứ nhì!” Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ còn cho con bú?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người 
nữ còn cho con bú?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
tiếp độ người nữ còn cho con bú, 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 tiếp độ người nữ còn cho con bú 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 tiếp độ người nữ còn cho con bú thì phạm tội 

pācittiya.”  
 
2. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  

 
Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 

nghĩa này. 
 

Người nữ còn cho con bú nghĩa là người mẹ hoặc là người vú nuôi.  
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pācittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Người nữ còn cho con bú, nhận biết là người nữ còn cho con bú, vị ni tiếp 
độ thì phạm tội pācittiya. Người nữ còn cho con bú, có sự hoài nghi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội dukkaṭa. Người nữ còn cho con bú, (lầm) tưởng là người 
nữ không cho con bú, vị ni tiếp độ thì vô tội.  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo         Gabbhinīvaggo - Pāc. 4. 7. 3. 

 

 

286

Apāyantiyā pāyantīsaññā, āpatti dukkaṭassa. Apāyantiyā vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Apāyantiyā apāyantīsaññā, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti pāyantiṃ apāyantīsaññā vuṭṭhāpeti, apāyantiṃ apāyantīsaññā 
vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

4. 7. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassāni 
chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti 
avyattā na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā 
―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo dve 
vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpessantī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassāni chasu 
dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpentī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ 
vuṭṭhāpessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave sikkhamānāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ 
dātuṃ. Evañca pana bhikkhave dātabbā. Tāya sikkhamānāya saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde 
vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjalimpaggahetvā evamassa vacanīyo: “Ahaṃ 
ayye itthannāmā itthannāmāya ayyāya sikkhamānā saṅghaṃ dve vassāni 
chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ1 yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbā. 
Tatiyampi yācitabbā. Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 

2. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya 
sikkhamānā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya sikkhamānāya dve 
vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.  

                                                   
1 sikkhāsammutiṃ - Syā.  
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Người nữ không cho con bú, (lầm) tưởng là người nữ còn cho con bú, 
phạm tội dukkaṭa. Người nữ không cho con bú, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Người nữ không cho con bú, nhận biết là người nữ không cho con 
bú thì vô tội.  
 

Vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú (lầm) tưởng là người nữ không cho 
con bú, vị ni tiếp độ người nữ không cho con bú (khi) nhận biết là người nữ 
không cho con bú, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

4. 7. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ cô 
ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Các vị ni 
ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. 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 tiếp độ cô ni tu tập sự 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm, 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 tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi 
khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm đến cô ni tu tập sự. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Cô ni tu 
tập sự ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân 
các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch chư 
đại đức ni, tôi tên (như vầy) là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực:  
 
 
 

 2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vầy) là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội 
chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô ni tu tập sự tên (như vầy). Đây là 
lời đề nghị. 
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Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmāya ayyāya sikkhamānā 
saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācati. Saṅgho 
itthannāmāya sikkhamānāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ 
deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya sikkhamānāya dve vassāni chasu 
dhammesu sikkhāsammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, sā 
bhāseyya.  

 
Dinnā saṅghena itthannāmāya sikkhamānāya dve vassāni chasu 

dhammesu sikkhāsammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  

 
Sā sikkhamānā ‘evaṃ vadehī ’ti vattabbā: Pāṇātipātā veramaṇiṃ dve 

vassāni avītikkamasamādānaṃ1 samādiyāmi. Adinnādānā veramaṇiṃ dve 
vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmi. Abrahmacariyā veramaṇiṃ dve 
vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmi. Musāvādā veramaṇiṃ dve 
vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmi. Surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmi. 
Vikālabhojanā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmī 
”ti. Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā 
dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ 

sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Dve vassānī ’ti dve saṃvaccharāni.  

 
Asikkhitasikkhā nāma sikkhā vā na dinnā hoti, dinnā vā sikkhā kupitā.  

 
Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  

 
‘Vuṭṭhāpessāmī ’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, 

sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi 
kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti 
pācittiyassa, gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.  

                                                   
1 avītikkamma samādānaṃ - Ma, PTS.  
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự 
chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Hội chúng ban cho sự 
chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô ni tu tập sự tên 
(như vầy). Đại đức ni nào đồng ý việc ban cho sự chấp thuận việc học tập 
về sáu pháp trong hai năm đến cô ni tu tập sự tên (như vầy) xin im lặng; vị 
ni nào không đồng ý có thể nói lên. 
 

Sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đến cô ni tu tập sự tên (như vầy). Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
 

Cô ni tu tập sự ấy nên được nói rằng: “Cô hãy nói như vầy: Tôi xin thọ trì 
việc tránh xa sự giết hại mạng sống không vi phạm trong hai năm. Tôi xin 
thọ trì việc tránh xa sự lấy vật không được cho không vi phạm trong hai 
năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa điều phi Phạm hạnh không vi phạm trong 
hai năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự nói dối không vi phạm trong hai 
năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự dễ duôi uống chất say là rượu và nước 
lên men không vi phạm trong hai năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn 
sái thời không vi phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách 
các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp 
dưỡng ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm thì phạm tội pācittiya.”  
 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
 

Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pācittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkaṭa.  
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Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. 
Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. 

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

 
Anāpatti dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ 

vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 7. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve vassāni 
chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ 
vuṭṭhāpenti. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu: “Etha sikkhamānā imaṃ jānātha, 
imaṃ detha, imaṃ āharatha, iminā attho, imaṃ kappiyaṃ karothā ”ti. Tā 
evamāhaṃsu: “Na mayaṃ ayye sikkhamānā bhikkhuniyo mayan ”ti.  
 
 
 
 
 
 

Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessantī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpentī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ 
sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana 
bhikkhave dātabbā. Tāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya 
sikkhamānāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjalimpaggahetvā 
evamassa vacanīyo: “Ahaṃ ayye itthannāmā itthannāmāya ayyāya dve 
vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā, sikkhamānā saṅghaṃ 
vuṭṭhānasammutiṃ yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. 
Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo:  
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pācittiya.  
 

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 tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 

hai năm, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 7. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ cô 
ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Này các 
cô ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bố thí vật này, hãy 
mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này thành đúng 
phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni sư, chúng tôi không phải là 
các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu ni.”  
 

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 tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng 
chấp thuận?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ 
cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận, 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 tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận về 
việc tiếp độ đến cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Cô ni tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm ấy nên đi đến nơi hội chúng, 
đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: - “Bạch chư đại đức ni, tôi tên (như vầy), 
là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc 
tiếp độ.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực:  
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2. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya dve 
vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā sikkhamānā saṅghaṃ vuṭṭhāna-
sammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya dve 
vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhāna-
sammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya dve 
vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā sikkhamānā saṅghaṃ vuṭṭhāna-
sammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhāya sikkhamānāya vuṭṭhānasammutiṃ deti. Yassā ayyāya 
khamati itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya 
sikkhamānāya vuṭṭhānasammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, 
sā bhāseyya.  

 
Dinnā saṅghena itthannāmāya dve vassāni chasu dhammesu 

sikkhitasikkhāya sikakhamānāya vuṭṭhānasammuti. Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

 
Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā 

dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ 

sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Dve vassānī ’ti dve saṃvaccharāni.  

 
Sikkhitasikkhā nāma chasu dhammesu sikkhitasikkhā.  

 
Asammatā nāma ñatti dutiyena kammena vuṭṭhānasammuti na dinnā 

hoti.  

 
Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  

 
‘Vuṭṭhāpessāmī ’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati 

sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi 
kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti 
pācittiyassa, gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.  
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 2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vầy), là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) đã thực hành việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp 
thuận về việc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô ni tu tập sự tên (như vầy) 
đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy), là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên (như vầy) đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm, (giờ) thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về 
việc tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô ni tu 
tập sự tên (như vầy) đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. 
Đại đức ni nào đồng ý việc ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô ni 
tu tập sự tên (như vầy) đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 
 

Sự chấp thuận về việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô ni tu 
tập sự tên (như vầy) đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 
 

Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, 
các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận thì 
phạm tội pācittiya.”  
 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
 

Đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp.  
 

Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bằng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pācittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkaṭa.  
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Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. 
Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Adhammakamme dhammakammadaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhamma-
kamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhamma-
kammadaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ 
saṅghena sammataṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo--  
 
 

4. 7. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ūnadvādasa-
vassaṃ gihīgataṃ vuṭṭhāpenti. Tā akkhamā honti sītassa uṇhassa 
jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ 
duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannānaṃ sārīrikānaṃ 
vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ1 kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ 
amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsikajātikā2 honti.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo ūnadvādasavassaṃ gihīgataṃ vuṭṭhāpessantī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasavassaṃ 
gihīgataṃ vuṭṭhāpessantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasa-
vassaṃ gihīgataṃ vuṭṭhāpessanti? Ūnadvādasavassā hi3 bhikkhave, gihīgatā 
akkhamā hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapa-
siriṃsapasamphassānaṃ duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ 
uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ1 kharānaṃ 
kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsikajātikā hoti. 
Dvādasavassā ca kho bhikkhave, gihīgatā khamā hoti sītassa uṇhassa 
jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamaphassānaṃ 
duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannānaṃ sārīrikānaṃ 
vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ 
amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ adhivāsikajātikā hoti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

                                                   
1 tibbānaṃ - Ma, Syā, PTS.    
2 anadhivāsakajātikā - Ma, Syā, PTS.    3 ūnadvādasavassā - Ma, PTS. 
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Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pācittiya.  
 

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 tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 7. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi.1 Các cô ấy không có khả năng 
chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, 
muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh 
hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay 
gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi.  
 

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 tiếp độ người nữ đã kết 
hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi, 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 tiếp độ người 
nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi vậy? Này các tỳ khưu, bởi vì người 
nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi không có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam 
chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, 
người nữ đã kết hôn khi đã đủ mười hai tuổi có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  

                                                   
1 ūnadvādasavassaṃ gihigataṃ: cụm từ này được số đông các dịch giả dịch là “người nữ đã 
kết hôn chưa đủ 12 năm;” xin đọc thêm lời giải thích ở phần giới thiệu (ND).  
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“Yā pana bhikkhunī ūnadvādasavassaṃ gihīgataṃ vuṭṭhāpeyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Ūnadvādasavassā nāma appattadvādasavassā.  
 
 

Gihīgatā nāma purisantaragatā vuccati.  
 
 

Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  
 
 

‘Vuṭṭhāpessāmī ’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati, 
sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi 
kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti 
pācittiyassa, gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Ūnadvādasavassāya ūnadvādasavassa saññā vuṭṭhāpeti, āpatti 
pācittiyassa. Ūnadvādasavassāya vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa. 
Ūnadvādasavassāya paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, anāpatti.  
 
 

Paripuṇṇadvādasavassāya ūnadvādasavassasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Paripuṇṇadvādasavassāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇadvādasa-
vassāya paripuṇṇasaññā, anāpatti.  
 
 

Anāpatti ūnadvādasavassaṃ paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, paripuṇṇa-
dvādasavassā paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 7. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuṇṇa-
dvādasavassaṃ gihīgataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ 
vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti avyattā, na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā.  
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“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ mười hai 
tuổi thì phạm tội pācittiya.”  
 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Chưa đủ mười hai tuổi nghĩa là chưa đạt đến mười hai tuổi. 
 

Người nữ đã kết hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông.  
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pācittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Khi chưa đủ mười hai tuổi, nhận biết là khi chưa đủ mười hai tuổi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội pācittiya. Khi chưa đủ mười hai tuổi, có sự hoài nghi, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội dukkaṭa. Khi chưa đủ mười hai tuổi, (lầm) tưởng là đã 
tròn đủ, vị ni tiếp độ thì vô tội.  
 

Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, (lầm) tưởng là chưa đủ mười hai tuổi, phạm 
tội dukkaṭa. Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Khi đã tròn đủ mười hai tuổi, nhận biết là đã tròn đủ thì vô tội.  
 

Vị ni tiếp độ (người nữ đã kết hôn) khi chưa đủ mười hai tuổi (lầm) tưởng 
là đã tròn đủ, vị ni tiếp độ (người nữ đã kết hôn) khi đã tròn đủ mười hai tuổi 
(với sự) nhận biết là đã tròn đủ, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 7. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không 
biết việc đúng phép hay không đúng phép.  
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Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ dve 
vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ 
dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpentī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ dve vassāni chasu 
dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessanti?1 Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, paripuṇṇadvādasavassāya 
gihīgatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dātuṃ. Evañca 
pana bhikkhave dātabbā. Tāya paripuṇṇadvādasavassāya gihīgatāya 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ 
pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjalimpaggahetvā evamassa vacanīyo: 
“Ahaṃ ayye itthannāmā itthannāmāya ayyāya paripuṇṇadvādasavassā 
gihīgatā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhā sammutiṃ yācāmī 
”ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Vyattāya bhikkhuniyā 
paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

 
2. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya 

paripuṇṇadvādasavassā gihīgatā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhāsammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya 
paripuṇṇadvādasavassāya gihīgatāya dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhāsammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 

 
Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya 

paripuṇṇadvādasavassā gihīgatā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhāsammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya 
gihīgatāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ deti. Yassā ayyāya 
khamati itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihīgatāya dve vassāni 
chasu dhammesu sikkhāsammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, 
sā bhāseyya.  
 
 

 
Dinnā saṅghena itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya gihīgatāya dve 

vassāni chasu dhammesu sikkhāsammuti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

                                                   
1 vuṭṭhāpenti - Syā. 
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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 tiếp độ người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người 
nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm, 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 tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi. Và này 
các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân 
các tỳ khưu ni, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch chư 
đại đức ni, tôi tên (như vầy) thuộc về đại đức ni tên (như vầy) là người nữ 
đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
ni có kinh nghiệm, đủ năng lực:  
 
 
 

2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vầy) thuộc về đại đức ni tên (như vầy) là người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm 
đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như vầy). Đây là 
lời đề nghị. 
 
 
 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) thuộc về đại đức ni tên (như vầy) là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. Hội chúng ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như 
vầy). Đại đức ni nào đồng ý việc ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên 
(như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 
 
 
 

Sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được hội 
chúng ban cho đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên (như 
vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
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Sā paripuṇṇadvādasavassā gihīgatā ‘evaṃ vadehī ’ti vattabbā: Pāṇātipātā 
veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmi. ―pe― 
Vikālabhojanā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmī 
”ti. Atha kho tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubharatāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ dve vassāni 

chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeyya pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Paripuṇṇadvādasavassā nāma pattadvādasavassā.  

 
Gihīgatā nāma purisantaragatā vuccati.  

 
Dve vassānī ’ti dve saṃvaccharāni.  

 
Asikkhitasikkhā nāma sikkhā vā na dinnā hoti. Dinnā vā sikkhā kupitā.  

 
Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  

 
‘Vuṭṭhāpessāmī ’ti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati. 

Sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi 
kammavācāhi dukkaṭā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti 
pācittiyassa, gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.  

 
Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. 

Dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Adhammakamme dhammakammasaññā1, āpatti dukkaṭassa. Adhamma-

kamme vematikā1, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakamma-
saññā1, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ dve vassāni chasu 

dhammesu sikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā 
”ti.  

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 vuṭṭhāpetī ti dissati - Ma. 
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Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi ấy nên được nói rằng: “Cô 
hãy nói như vầy: Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự giết hại mạng sống không vi 
phạm trong hai năm. ―(như trên)― Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái 
thời không vi phạm trong hai năm.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các 
tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng 
―nt― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ni: ―(như trên)― vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
 

Tròn đủ mười hai tuổi nghĩa là đã đạt đến mười hai tuổi. 
 

Người nữ đã kết hôn nghĩa là đề cập đến người nữ đã đi đến ở chung 
với người đàn ông.  
 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
 

Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị 
ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm 
tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của 
hành sự thì phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế 
độ phạm tội pācittiya, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì 
phạm tội pācittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
ni tiếp độ thì phạm tội pācittiya.  
 

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 tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 




